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PREFACIO

Este opúsculo não é um tratado de ortografia portu-

guesa; 6 autes um inquérito, e a crítica minuciosa, desen-

volvida e documentada da actual anarquia ortográfica,

acompanhada de numerosas soluções, ao seu autor sujeri-

das pelo estudo sistemático e detido da questão, e que po-

dem pôr cobro a essa anarquia, porque são de execução

fácil e estão em harmonia com a tradição portuguesa, fiel

e cientificamente observada.

Pouco se alterando nas suas feições tradicionais as

diversas escritas a que o público se tem habituado, unifor-

mizam-se estas por normas e princípios ficsos e inalterá-

veis, fundados, como são, na história da língua, na sua

evolução, e no exame sistemático da sua pronúncia, antiga,

moderna e dialectal, bem como na representação nacional

dessa pronúncia.

Teve além disto sempre em vista o autor a continui-

dade e a unidade do idioma escrito, quer anterior, qiier

actual, que lhe dão especial carácter e tipo como língua

literária, que é dever de todos os portugueses não desfi-

gurar.



VI PEEFACIO

Tem o opúsculo a sua história.

Em sessão de 5 de maio de 1900 deliberou a 2.*

classe d^, Academia Real das Ciências de Lisboa, sobre

proposta do seu sócio correspondente o snr. Guilherme de

Vasconcelos Abreu, que, na rainha qualidade de sócio tam-

bém correspondente, eu fizesse a leitura de um questioná-

rio ortográfico, conservado em manuscrito, por mim ela-

borado há muitos annos, e que do mesmo académico era

conhecido.

Fêz-se a leitura dele em sessão de 10 do dito mes, e

a mesma classe resolveu que fosse impresso, com marjens

suficientes para nelas se exararem as respostas ás diversas

questões ali apresentadas, nas quais se compendiam todas,

ou quási todas, as dúvidas e diverjéncias, já sobre precei-

tos ortográficos, já sobre a sua aplicação, e meios de uni-

formizar 03 vários sistemas até agora propostos ou segui-

dos por escritores nossos.

Deliberou mais que esse questionário fosse, como pro-

punha o seu autor, distribuído a todos os sócios, quer efec-

tivos, quer correspondentes nacionais, para que, reunidas

às diferentes respostas a cada um dos quesitos nele formu-

lados, se pudesse organizar um sistema ortográfico uniforme,

prevalecendo sobre cada uma das questões ali apontadas a

solução que obtivesse maior número de opiniões a seu fa-

vor, e portanto se resumisse em regras, que fossem ao de-

pois sancionadas pela Academia.

Este assunto está hoje confiado a uma commissão,

encorporada para o efeito do questionário naquela a que

foi confiada a elaboração do Dicionário da língua portu-

guesa.

O questionário a que me refiro vai transcrito em se-

guida, na ortografia clássica, em que foi apresentado á

Academia, e é ele a base fundamental do opúsculo que

submeto á apreciação do leitor.
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Se os iudivíduos novos, que escrevem para o público

cora menos preocupações eruditas, tivessem o desassombro

de executar as simplificações e correcções que proponho,

definidas e justificadas, a reforma ortográfica seria em breve

melhoramento realizado, que a geração seguinte lhes agra-

deceria reconhecida: não só porque o escrever português

com acerto, no que respeita a ortografia, viria a ser habi-

litação geral muito mais divulgada, segura e fácil do que

é actualmente, mas também porque no espírito desta re-

forma está incluído o estudo sistemático e histórico da lín-

gua, pois sem esse estudo a reforma proposta .pelo autor,

não a poderia ele, nem qualquer outra pessoa, executar

em bases científicas. Com efeito, não há no que vai ler-se

uma só renovação ou innovação, que se não demonstre es-

tribada na história da língua, no exemplo dos que melhor

dela se teem occupado, ou na necessidade absoluta e racio-

nal de indicar fenómenos que lhe são peculiares, e que para

clareza e por fidelidade devem ser assinalados por forma,

que, a todos os que a leiam ou estudem, fiquem patentes.

Um jornal diário lisbonense, O Mundo, tem posto em
prática, há bastantes meses, uma grande- parte das correc-

ções e simplificações que defendo aqui, e já haviam sido

expostas nas Bases da ortografia portuguesa (Lisboa, 1885).

Terminarei por estas palavras, com que Álvaro Ferreira

de Vera punha fim á sua Orthographia, em 1631: «Aquelle

que lhe parecer boa, sigaa; db aquelle, a que não, emmen-

dea»

.
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QUESTIONÁRIO

1.— Existo orthographia officíal porh;guesa?

2.— Existe orthographia uniforme portuguesa ?

3.— Existiu alguma vez orthographia portuguesa uniforme?

4.— São uniformes as orthographias dos diccionarios e grammati-

cas portuguesas ?

b.— n uniforme a orthographia dos clássicos portugueses deste sé-

culo, ou dos anteriores?

6.— Há sufíiciente uniformidade na orthographia dos doutos?

7.— São uniformes as orthographias adoptadas em diplomas offi.-

ciaes manuscritos?

8.— São uniformes as orthographias adoptadas em diplomas officiaes

impressos?
9.— É a orthographia seguida no Diário do Governo a mesma que

era antes do 1850?
10.— , o Diário do Gorârno obra de erudição competente e auto-

rizada, para que sirva de padrão a orthographia portuguesa?

11.— É uniformo a orthographia das imprensas dependentes do Es-

tado ?

12.— É uniforme a orthographia dos livros e outras publicações, fei-

tos por conta do Estado ?

13.— Tem a Imprensa Nacional de Lisboa competência e autoridade

para fixar orthographia portuguesa ? Por quem e em que di-

ploma lhe foram reconhecidas.

14,— Se a orthographia da Imprensa Nacional do Lisboa ó a official

c a que tem de servir de padrão, há delia diccionarios e gramma-

tica?

15.— É, ou não, conveniente reformar as orthographias portugue-

sas, uniformizando-as?
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16.— É, OU nao, conveniente regularizar as orthographias portugue-
sas ?

17.— É, ou não, conveniente simplificar a orthographia portuguesa?
18.— É, ou não, conveniente prescrever regras certas para a escrita

de todas as palavras portuguesas V

19.— É, ou não, conveniente que dependa a orthographia portuguesa
somente do conhecimento desta lingua, estudada historicamente,

sem dependência do conhecimento de outras ?

20.— Sendo na maioria dos vocábulos ])ortugueses a sua escrita de
maneira que todas as letras nolles se proferem com os seus va-
lores alphabeticos, convirá sujeitar 05 restantes á mesma sim-
plicidade lógica?

21.— Convirá, ou não, para a regularização da ortographia portu-

guesa, conservar as feições peculiares da sua escrita tradicio-

nal, isto 6, ç, j, Ih, nh, accentos agudo e circumflexo, e o til?

22.— Convirá conservar na orthographia portuguesa os symbolos ca-

racterísticos peninsulares, quando não contradigam os que lhe

são peculiares : sr, c/í, íc, ce, ci : que^ qui, gne^ gui ?

23.— Convirá aproximar da castelhana actual a orthographia portu-

guesa, em tudo quanto não contradiga as suas feições especiaes,

qual, ou cnal, frequente, ou frecuente ?

24.— Convirá manter no alphabeto português /.-, y e te?

25.— Convirá adoptar gue, gui, diíferentes de gue, gui, com u pro-

nunciado, para manter a analogia com que, qui, a par de oue,

cui?
26.— Convirá conservar a denominada orthographia etymologica?
27.— Convirá que a orthographia etymologica se limite aos vocábu-

los o formas de origem artificial, eruditas, ou somi-eruditas?

Quaes os processos mais práticos de os discriminar?

28.— Convirá conservar as feições de orthographia latina nos vocá-

bulos e formas gregas, quando se opponham á simplificação da

orthographia portuguesa?
29.— Convirá expungir o h dos grupos ch= c, tli= í, e substituir

oh por çw, rh por r, ph por /", y por i ? No caso contrário, que

leis e regras sem excepção determinarão o emprego desses ves-

tigios etymologicos, inúteis para a leitura?

30. — Convirá manter as feições da orthographia latina, quando con-

tradigam a regularização de orthographia portuguesa ?

31.— Convirá manter o h inicial de syllaba, e em que circumstán-

cias ?

32.— Convirá manter ao x os seguintes valores: ks como em fixo?

{e)is como em expor, exame? ss como ematixilio? s como em
mixto ?

33.— Convirá marcar com um ponto superior o x{x) com o seu valor

alphabetico, em analogia com o j?
34. — Convirá manter as letras que se não proferem nem jamais se

proferiram em português: c em producto? o emsancto? p em
eacripto? p em prompto? g em signal ? (cf. sino).

3õ.— Convirá manter letras mudas, mas que iníluam no valor da
vogal que as precede: adoptar= aaíòíar ? a.O(jã,o= àção?
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36. — Convirá manter letras nuUas em qualquer vocábulo, quando em
outros da mesma origem ou família, ellas se profiram : ado-
ptar. . , optar, Egypto. . . egypcio V

37.— Convirá conservar letras dobr;\das com o valor de singellas?

38.— Convirá conservar o atono com o valor de u, conforme o uso
português : lado a par de tribu? roer em razão de roa? portão
oní razão de porta? governar ou guvernar? molher ou mu-
lher ?

39.— Convirá conservar e atono com o valor de i, quando a ana-

logia portuguesa o recommendo, e ainda, quando a otymologia

o porá: erguer em razão de ergo"? cear em razão de ceiaV
elogio, evitar? egreja ou igreja? (ecclesia), edade ou
idade ? ( a e t a s

)

40. — Convirá conservar antes do vogal e = í, o = «<, fora da ana-

logia portuguesa: leão, coentro? ou lião, cuentro?
41. — Convirá conservar o = ii, antes de consoante, fora da analogia

portuguesa: documento, portento ?

42.— Convirá manter i atono com o valor de e surdo, em vocábulos

do origem evolutiva: vezinho ou vizinho? semelhante ou
similhante ?

43. — Convirá conservar i atono com o valor de e surdo, em vocábu-

los de origem artificial : melitar ou militar ? devidir ou di-

vidir ?

44. — Convirá manter com o valor de * atono o e em vocábulos de

origem popular: desejar? (cf. desejo).

4õ.— Convirá conservar o e atono com o valor de i fora da analogia

portuguesa e restabelecê-lo onde haja sido substituídopor i: se-

melhante, tejolo, meolo, meúdo, deante? ou tijolo, miolo,

miúdo, diante ? •

40.— Convirá manter ge, gi, a par de je, ji? No caso affirmativo,

como se regularão emprego de cada um destes symbolos, tendo-

se em attenção a conjugação, e os derivados: ranger, ranja

;

laranja, laranjinha?
47. — Convirá manter s entre duas vogaes, com o valor de consoante

sonora, casa a par de azeite; e ss e Q mediaes, passo e

paço; s e Q iniciaes, sala e çarça? No caso aífirmativo como
se regulará o emprego destes differentes symbolos, tendo-se em
vista a origem delles ?

48. — Convirá restabelecer a escrita z final todas as vezes que pro-

venha do cí, ti latinos: Méndez oa Mendes? Marquez ou

Marques? simplez ou simples? ourivez ou ourives?
49. — Convirá manter z íinal não etymologico, valendo por s, para

denotar (jue é tónica a vogal antecedente?: portuguez ou portu-

guês? marquéz ou marquês? No caso aftirmativo como se

regulará o emprego do s ou do z final?

50. — Convirá regular com todo o rigor etymologico o emprego das

letras seguintes: z e s mediaes? gozar, ousar, baptizar, ana-
lysar; z e s finaes? noz, nós; çe s(s) mediaes? paço, passo

;

(ce, ci) ç o s iniciaes? çarça, salsa; cera, seira; se e c ini-

ciaes ? sciencia, centelha.
51. — Convirá, para regular a orthographia portuguesa, que as sub-
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juntivas dos ditongos oraes se escrevam sempi-e com i, u : pai
ou pae? pao ou pau? Se se manteem as duas graphias, como se

regularão ?

52. — Convirá adoptar eo para o ditongo éu, e eu para o ditongo
èu: oeo e não céu; deu e não deo"? No caso affirmativo como
se há de distinguir ei de éi: reis . . réis '? bateis. . . batéis ?

53.— Convirá escrever os ditongos nasaes com e, o, como vogaes
atonas, conforme a tradição, ou substituí-las por i, u : âe, õe,

ão, ou ãi, ôi, ãu '? Como se há de escrever o vocábulo oàim-
bra ? cãibra ou cãebra ? cf. Coimbra e mãe.

54.— Convirá designar por tilas vogaes nasaes ã, ê,
"

, õ, w, quando
finaes, ou então qual ou quaes delias : (lãa), lan ou Iam ? sf , sim
ou sin? sõ, som ou son? um, ú, ou un?

55. — Convirá manter a graphia am= ão atono, em verbos e nas par-

ticulastam.quam? amaram ou amarão? e em nomes : orpham
ou órphão? Nestes ultimes como se formará o plural, no caso
affirmativo: orphams ou orpliâos?

5(5.— Convirá, por analogia com am = ão atono do verbos, e cw tó-

nico do verbos e tónico ou atono de nomes, restabelecer a grafia

ee para o ditongo et de nomes e tónico de verbos, guardando
em para o mesmo ditongo atono de verbos ? coatêe, contem
{contem)^ vintee, viàgêe.

57. — Convirá manter a jnudança de m em n, ao acrescentar-se o

suffixo s a vocábulo terminado em m : atums ou atuns? álbuns
ou albums ? soms ou sons ?

58.— Convirá que a orthographia proscreva pronunciações e distin-

ções que no centro do reino se não observem?
59. — Convirá manter distinções dialectaes e históricas de pronúncia

portuguesa, ainda quando a pronúncia actual do centro do reino

as desconheça? aréa ou areia? eh diíierente de x?—xá e chá;
Q diíferente de s, ss? — laço, lasso; s medial differente de z?
— cozer, coser ; ei=eL . . ci^=âi?— sei, feitor; em= ê*...

em= cd ? — bem, fazem ; ou= o . . . ou= ò?í ?— ouço (cf.

osso)
60.— A distinção entre a l.'^ pessoa pi. do presente do indicativo dos

verbos em ar, e a mesma pessoa do pretérito perfeito deve ser

indicada na escrita? -amos, -amos, ou am03=ámos ? amámos
e amámos? ou amamos e amámos? ou amámos e amamos?

61. — Convirá restabelecer letras que erroneamente toem sido sub-

stituídas, escrevendo- se: sossegar em vez de socegar ; conser-
tar em vez de concertar; Sintra em vez de Cintra; Buçaco
em vez de Bussaco ; açúcar em vez de assucar; tejolo em vez
de tijolo; mês em vez de mez; pais em yez de paiz; portu-
guês em vez de portuguez

;
pezinho em vez de pésinho

;

mesinha em vez do mezinha ; Marquez em vez de Marques

;

marquês em vez de marquez; enteiro em vez de inteiro;
pôde em vez de poude

;
preguntar em voz de perguntar ?

62. — Convirá adoptar accentuação marcada methodica, por forma
que em qualquer vocábulo se conheça sempre a syllaba tónica,

quer o acento se lhe marque, quer não ?

63.— Convirá conservar o uso do acento agudo (') e o do circum-
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flexo (*), conforme o valor dado actualmente a estes sinaes em
português, isto é, o agudo para as vogaes abertas á, é, ó, e para

*, u, e o circumílexo para á, ê, ô, fechados?

64,— Convirá marcar com acccnto os vocábulos esdrúxulos, cuja últi-

ma syllaba começa por consoante, isto é, vocábulo, esdrúxulo,

idtinia, ou quaes?
65.— Convirá marcar com acento os esdrúxulos cuja última syllaba

começa por vogal, isto é, pendência, régua, sábia, ou quaes ?

ou
66.— Convirá accentuar graficamente os vocábulos inteiros, paroxy-

tonos, quando a última syllaba comece por vogal, isto é, valia,

sabia, falua, ou quaes V

67. — Convirá accentuar ambos os paronymos : séria e sería^ ou séria

o seria^ área e arêa^ mágoa e magôa^ ou como V

68. — Convirá accentuar ambas as formas em que as letras sao idên-

ticas, ou uma só, e qual? pôde, pôde^ o\ipóde^ pode, pode, pode ?

69.— Convirá marcar todos os vocábulos agudos, oxytonos, cuja íilti-

ma syllaba termine em a, e, o, seguidos ou não de s, como é

já uso: alvará{s), pá{s), 7naré{s), crê(s), aró(s), avô{s)?

70. — Convirá marcar todos os vocábulos paroxytonos, que nSo ter-

minem em a, e, o, seguidos ou não de s, pouco mais ou menos
conforme a regra da accentuação graphica castelhana : açúcar,

carácter, sável^ órplião, qiiási, trihu, alférex, abdómen, adem ?

71.— Convirá marcar com o accento circumílexo toáoi os ee e oo fe-

chados, ou somente nos vocábulos que possam confundir-se com
outros : dor, ou somente cor, em razão do vocábulo cór ? lêr, ou
somente colher (cf. colher) f

72.— Convirá marcar com o circumílexo as vogaes fechadas a, S, ô

antes de consoante nasal, quando as regras de accentuação o exi-

jam, ou com o agudo, visto a pronúncia de taes vogaes como fe-

chadas não ser usada em todo o reino : ânsia ou ânsia, génio
ou génio, endémico ou endémico?

73. — Convirá marcar com o agudo todos os paronymos dos vocábu-

los que se marcarem com o circumílexo, isto é, oóbro a par de
- oôbro, ou deixar só este marcado ?

74. — Convirá accentuar os seguintes vocábulos, pára, pêlo, pólo,

em razão dos seus paronymos pára, pêlo, pelo, polo? No caso

contrário, como se fará a distincção ?

75. — Convirá marcar a vogal tónica de um grupo de três vogaes,

das quaes duas formem ditongo, como em poeira, praia, ou em
que citcumstáncias ?

76. — Convirá usar de accento para marcar a vogal tónica de duas

consecutivas que não formem ditongo ? Sempre, ou somente quan-

do a segunda nSo seja seguida de consoante (excepto s), na mes-
ma syllaba? saúde, oaido, faiaoa, balaúste, ou somente saú-
de, caído

;
pais, ou pais ?

77. — Convirá prescindir de accento marcado, quando a syllaba ter-

mine em consoante que não seja s: sair ou sair, ainda ou ain-
da? No último caso como se escreverá cãibra (cf. Coimbra),
e como so designar.lo as pronúncias populares sãingue, tàinque ?
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78. — Como se marcarão os derivados e compostos que teem dois

accentos? (rapidamente, colherzinha, cera bella).

79.— Convirá designar com o accento gravo (^) o valor das vogaes,

como se pronunciam na serie alphabetica, independentemente de
serem ou não tónicas, à, è, í, ò, ú? (sadio, pegada, deicida,

corado, reunir).
80. — Convirá aproveitar o accento grave para indicar esse valor

alphabetico, quando as vogaes são átonas V Sempre, ou só em
paronymos? pregar a par do pregar, mòlhinho a par de mo-
íhinho, ou também pà':leiro, mèdão, corar? (cf. sabor, sub-

stantivo appellativo, com Sàbor^ nome próprio de rio).

81. — Convirá empregar o accento gravo jiara denotar que u, i não

formam ditongo com a vogal antecedente, sendo ambas atonas,

ou empregar-se há a dicrose. ou omittir-se há qualquer sinal?

reunir, reunir ou reunir, fluidez, fluidez ou fluidez?

82.— Convirá empregar o accento grave sobre o u dos grupos gue,
que, qui, qui, quando elle se profira atono? frequente, arguir V

Como se escreverão quatorze, liquido, liquido?

83.— Convirá adoptar o sinal da dierese (") para denotar o valor, va-

riável de um a outro ponto do continente, do e não aberto, antes

de palatal? seja, tenha, abelha, fecho, amêijoa?
84. — Convirá em livros de ensino adoptar o sigual ( = ), cifra soto-

posta, para denotar o a e e surdos, de pavor^ perdão, e este si-

nal sobreposto para indicar a vogal fraca de um ditongo, como ó

uso em livros nossos de phonoiogia, {pai
^
pau)^ visto não haver

sinais que denotem claramente esses valores ?

85. — Convirá usar o apóstropho? Como se regulará o seu emprego?
86. — Convirá limitar o uso do apóstropho aos casos imprevistos do

suppressão de vogal, ou consoante, escrevendo-se neste, deste,

dahi, como já se escreve no, do, donde? mo, to, lho, vo-lo,

sem o apóstropho ?

87. — Convirá restabelecer as graphias correctas mata lo, máta-lo,

tem-lo, tem-no, numa, em vez das erróneas matal-o, má-
tal-o, tem-n'o, tem To, n'uma ?

88. — Convirá definir claramente o uso dos seguintes sinaes ? Hy-
phen-, Travessão—, Parenthese (), Farenthese quadrado []?
Normas para a divisão das palavras em fim de linha convirá es-

tabelecê-las?

89. — Convirá usar os pontos de admiração e interrogação invertidos

(^ i) no começo de phrases interrogativas e exclamativas, como

se faz em castelhano, ou usá-los no princípio efim, sem se inver-

terem, todas as vezes que taes phrases forem longas em demasia?

90.— Convirá que se aumente o alphabeto com sinaes diacriticos para

figuração de sons peregrinos ou dialectaes, e para a representa-

ção portuguesa de línguas estrangeiras, mormente das posses-

sões portuguesas ?

91.— Convirá adoptar definidamente os symbolos k, t/, «, o, «?, m, n-,

etc, em vocábulos estrangeiros não aportuguesados ? Devem fa-

zer parte do alphabeto no ensino escolar ?

92. — Convirá que, no alphabeto assim completado, as letras se de-

nominem como actualmente ?
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93. — Convirá banir as feições estrangeiradas ou caprichosas dos vo-

cábulos peregrinos aportuguesados, grogue e não grog, sorgo
e nfio aorgho, porte-moné e não porte-monnaie 'i (cf. maré,
oboé, dogue; etc, o ainda stock, estoque, coke),

9-i. — Convirá dar feição totalmente portuguesa aos nomes próprios,

locaes ou pessoaes, das nossas possessões ?

95. — Convirá empregar o orthographia portuguesa regularizada na
escrita das línguas falladas nas nossas colónias, acrescentan-

do-se os symbolos indispensáveis ao alphabeto ?

96. — Convirá respeitar a tradição portuguesa no aportuguesamento
dos vocábulos estrangeiros ou coloniaes, quer de nomes próprios,

quer de nomes comuns ou verbos?
97. — Convirá restabelecer a graphia portuguesa dos nomes peregri-

nos, aportuguesados, ou aportuguesáveis?

98. — Convirá reduzir a regras simples todas as normas de orthogra-
phia ajiprovadas?

99. — Convirá que a Academia Real das Scicncias publique um com-
pêndio, em que se exponham as regras da orthographia portu-

guesa e os fundamentos delias?

100.— Convirá publicar-so um vocabulário, um prontuário grammati-
cal e uma cartilha de aprender a ler, que obedeçam em tudo á
orthographia adoptada?

101.— Convirá incluir no vocabulário orthographico todos os nomes
próprios portugueses ou aportuguesados, incluindo também os da
antiguidade clássica e os biblicos, ou será melhor constituirem

elles um glossário separado ?

102.— Convirá que, em todos os documentos officiaos, em todas as

repartições do Estado e estabelecimentos delle dependentes, e

em todos os livros de ensino, de qualquer natureza que sejam,

se prescreva a orthographia approvada? Quaes os meios de se

chegar a obter essa uniformidade?
103.— Convirá promulgar-se lei tornando obrigatória a orthographia

approvada para todos os documentos officiaes ou publicações sub-
sidiadas pelo Estado?

104. — Convirá tornar extensiva ás camarás municipaes a imposição
da orthographia official?

105. — Convirá quo todos os letreiros públicos, em todo o reino e
dominios portugueses, sejam renovados em harmonia com a or-

thographia approvada?
106.— Convirá que a orthographia approvada seja obrigatória, com

sancção penal, mediante a imposição de sellos de multa, em
todos os documentos públicos, qualquer que seja a sua natu-

reza e importância, que forem escritos depois de um largo prazo
após a promulgação da lei ?

107.— Convirá obter, por meios suasórios, que em todos os estabe-

lecimentos particulares de ensino e outros, seja adoptada a or-

thographia approvada? No caso affirmativo, quaes serão esses

meios ?

108. — Convirá que no exame de qualquer disciplina, na classifica-

ção em qualquer concurso para cargos públicos, a approvação
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fique dependente, em todos os documentos escritos, do emprego
da orthographia adoptada?

109.— Convirá que por meios suasórios se consiga que todas as pu-

blicações periódicas venham a aceitar e usar a orthographia

approvada? Quaes serão esses meios ?

110.—Convirá que por meios suasórios se obtenha a aceitação da

orthographia approvada, por parte dos editores e autores de li-

vros e outras publicações? Por que modo ?

111. — Convirá que a Academia Real das Sciencias proceda á im-

pressão, em edições populares, dos melhores clássicos portugue-

ses, adoptando nellas a orthographia approvada, isto indepen-

dentemente das edições críticas ?

112.— Convirá que a IBiblia do Patriarchado seja reimpressa em
edição barata, adoptando-se nella a orthographia approvada ?

113. — Convirá estabelecer-se que somente á Academia Real das

Sciencias incumbem a correcção e o aperfeiçoamento da orthogra-

phia approvada, e bem assim a applicação das suas regras aos

casos duvidosos, ou omissos?
^114— Convirá que, para dar conhecimento ao piiblico desses aperfei-

çoamentos, additamentos ou correcções, a Academia publique

mensalmente um boletim, em que, por meio de successivos

appendices aos glossários e prontuário grammatical, sejam in-

cluídas todas as alterações e applicações a várias hypotheses,

que de futuro possam occorrer, appendices que devidamente or-

denados se encorporem nas ulteriores publicações, ou edições

dos glossários e do prontuário grammatical?
115— Convirá consultar sobre todos ou alguns dos pontos tratados

neste articulado quaesquer corporações ou individues estranhos

á Academia Real das Sciencias ? Que indivíduos e quaes corpo-

rações ?
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Xuiica existiu ortoiçrafia uniforme em Portugal:

pi-otender provar o contrário, ou mesmo insistir na afir-

mativa, seria obstinação ou ignorância manifesta dos fac-

tos. Cada escritor tem usado a sua ortografia, mais ou

menos metódica, sem entrarem em linlia de conta aquelas

que são indiscutivelmente erróneas, ou caprichosas, ou irre-

flectidas.

Tam pouco existe ortografia oficial, nem sei qual do-

cumento de fácil consulta a poderia impor, visto que o

Estado não publica nem dicionários nem gramáticas. Por

outra parte, com raras excepções, cada gramática, e cada

dicionário apresenta seu sistema próprio, poucas vezes jus-

tificado, ou mesmo explicado, afora as diverjéncias na es-

crita de inúmeros vocábulos, assisteraáticas, ou em desacor-

do cora os sistemas seguidos, isto quando mesmo os seus

autores adoptaram ou inventaram algum.

Como todo o indivíduo, que empreende um tra-

balho gramatical, ou lecsicográfico, invoca em geral auto-

ridade de escritores portugueses de bo;i nota, julgar-se-ia

1
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que na realidade a ortografia de que usaram, ou usam

esses escritores 6 igual nas suas feições mais gerais. A A-ei-

dade, porem, é que a ortografia dos clássicos, nunca foi

nem é, uniforme. Para convencimento desta verdade basta

confrontarem-se os sistemas revelados nas obras de Ale-

xandre Herculano, Almeida Garrett, Camilo Castelo Bran-

co, António Feliciano de Castilho, Kebelo da Silva, Mén-

dez Leal, etc. entre os modernos.

Mais regulares e metódicas, como sistemas, foram as

grafias dos quinhentistas, dos seiscentistas, e principalmente

as do século xvra, e primeiro quartel do xix.

Mesmo enti-e aqueles que teem estudado historica-

mente a língua pátria, e professam coerência, o desacordo

com relação aos princípios mais elementares ó evidente,

podendo-so afirmar que não liá dois desses indivíduos que

entre si estejam perfeitamente conformes em todos os pre-

ceitos que devem regular a escrita.

Fala-so em ortografia usual, e já houve diploma

oficial que a mandou seguir-^; a execução tornou-se impos-

sível, pois facílimo foi provar que não existia. Ainda, po-

rém, quando existisse, e assim fosse considerada a do Diá-

rio do Governo^ que se apontou como modelo, não ó tal

publicação da natureza das que se podem consultar para

este fim, pois as dições não estão aí dispostas por ordem

sistemática ou outra, tornando-se, portanto, impossível a

consulta.

É notório que, mesmo nas publicações oficiais, e nas

diferentes imprensas dependentes do Estado, os sistemas

ortográficos variam, conforme o critério mais ou menos au-

^ Portaria de fevereiro de 1901, publicada no diaiíio do govkk-

No n.o 31 de 8 do dito mês, elucidando (?) a doutrina da do 20 de

setembro de 1897, sobro o mesmo assunto.
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torizado do pessoal incumbido da revisão ; isto quando os

autores do que aí se publica uão interveem com a exijén-

cia de serem conservados os seus modos peculiares, acer-

tados ou desacertados, de escrever as palavras. A ortogra-

fia da Imprensa Nacional difere das que usa a Academia

Real das Ciências, e ambas das que a Universidade de

Coimbra tem seguido, sem contarmos que todas estas são

já em si mesmas diversas, conforme os tempos e os escri-

tores. A Imprensa Nacional, mercê, de dilijéncias anónimas

muito louváveis, alterou já recentemente, e devemos convir

em que para muito melhor, o sistema que seguia, se sis-

tema se lhe pode chamar. •

As ortografias dos documentos oficiais impressos, assim

como as dos livros e publicações dados á estampa por edi-

tores, ou autores, também nao são uniformes, e ainda o são

menos as dos documentos manuscritos; cada amanuense

tem a sua ortografia privativa, não contando nós as nume-

rosas cacografias, sistemáticas ou' assistemáticas, e incluin-

do nesta categoria as pseudo-eruditas, que não são em me-

nor abundância que as evidentemente erróneas, devidas a

ignorância consciente e confessada. Se há certa uniformi-

dade nas palavras e formas gramaticais m.ais usuais e cor-

rentes, deixa de havê-la logo que tais formas ou palavras

são mais raras, e neste caso as contradições e arbítrios de-

pendem do critério de cada escritor, de cada redactor, de

cada amanuense, ou de um director, raras vezes mais com-

petente que o seu subordinado para resolver questões des-

tas;

Quanto á imprensa diária, sabemos todos que cada

periódico tem a sua maneira de ortografar : em uns a es-

crita é ultra- etimolójica, sem deixar de ser errónea, e em
outros mais ou menos simplificada; e essas simplificações

possíveis variam de época para época, de revisor para re-

visor, de pájina para pájina, com assombrosa incoerência.
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É este, sem a menor dúvida, o estado das ortografias

actuais.

Estabelecidas estas premissas, que me parece não se-

rão impugnadas, passarei a sujerir o modo, pelo qual, a

meu ver, se pode sair da desordem que sempre tem havido

em Portugal, (;om relação a ortogi-afia.

ííão desconheço que várias tentativas sensatas se fi-

zeram já para acudir a tamanha irregularidade. Até agora,

poi"ém, o resultado tem sido nulo ; talvez em razão de todos

esses vários sistemas se não escudarem com o conhecimen-

to histórico da língua, e por tal motivo parecerem ao pú-

blico meros arbítrios, determinados por amor á novidade,

ou por exajerado intuito de simplificação, fundado em uma
imajinária unidade de pronúncia, que na língua fahida se

não observa, nem jamais se observou.

Temos por assioma que toda a ortografia, somente

adequada a figurar a pronunciação peculiar de certa i-ejião,

de certas classes, ou de oerto indivíduo, não logrará acei-

tação, porque a observação, feita por qualquer pessoa, do

modo como profere este ou aquele vocábulo, êt>te ou aquele

grupo de letras, a leva a rejeitar lójicamente a ortoópia que

tal ortografia llie impõe.

Assim, o sistema a seguir deve ter por fundamento re-

presentar todas, ou as principais pronunciações lejítimas, sem

figurar exclusivamente nenlnima, pois o contrário equivale

a complicar a questão ortográfica com a ortoépica, tornan-

do a primeira dependente da segunda, para a qual não há

padrão ficso, nem o pode haver.

O primeiro preceito, pois, para que se obtenha um
método ortográfico nacional e que sem resistência vaUosa

possa adoptar-se, 6 que neniuim dos diversos modos de

pronunciação usados actuahnente no reino haja do rejeitá-lo

por estar em contradição com os factos. A escrita, portan-

to, deve expressar com rigor os acidentes comuns a todo
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O domínio portiig-uôs, desatendendo os especiais que não te-

nliani fundamento liistórico dentro da própria líng-ua.

O seg'undo preceito será, coiisegiiintemente, o estudo

consciencioso da evolução do idioma pátrio, para que tam-

b6m não haja descontinuidade manifesta na sua escrita,

com respeito ás diversas épocas em que podemos classificar

as alterações que foi sofrendo até o seu estado actual, e

bem assim ao seu desenvolvimento presumível no futuro.

De outra maneira, teríamos tantas línguas escritas di-

versas, quantos os diferentes períodos; como sem o primeiro

preceito, as teríamos em relação ás diversas rejiões.

Para regularização e unificação das diferentes orto-

grafias usadas em português é mester, contudo, que se

opere larga simplificação nas convenções gráficas atè

ag-ora empregadas, muitas das quais são de orijem moder-

na, e teem contribuído muitíssimo para agravar a já com-

plicada escrita herdada pelo xix século, e que lhe fora

legada pelo anterior. Pode dizer-se que o renascimento

literário efectuado no primeiro quartel do século passado,

continuado com a maior eficácia no segundo e já em de-

cadência no terceiro, período glorioso para as letras por-

tuguesas, e que se denominou Romantismo, em vez de

prosseguir nos esforços por acomodar a ortografia ao que

fora antes a da Arcádia, ao contrário introduziu nela inno-

vações de procedência principalmente francesa, conquanto

aparentemente latinas; e neste ponto foi a sua acção pre-

judicial ao ensino da língua, pois desconheceu ou menos-

prezou o estudo histórico desta, único que pode servir de

base á ortografia nacional. Para escrever, mesmo vocábulos

que há muitos séculos eram usualíssimos em português,

excojitou-lJies as orijens latinas, reformando-lhes por elas

a escrita. Foi um caminho errado, ura desvio, e torna-se

necessário, quanto antes, enveredar por outra estrada.

Não é, pois, somente preciso uniformizar as inúmeras
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ortografias, que aí se usam, sistemáticas, ou assistemáticas

;

é também indispensável que a uniformização e reforma se-

jam ditadas, não pelo capricho individual, ou por opiniões

desconecsas e arbitrárias sobre este ou aquele vocábulo ou

preceito, mas sim pelo estudo reflectido de toda a questão

ortográfica, e pelo conhecimento histórico da língua e das

suas modificações sucessivas.

A não ser assim, os arbítrios continuarão, como até

aqui, porque terão razão de ser, lójica e lejítima.

Para se evitar este grave estorvo á reforma— os arbí-

trios fundamentados— torna-se preciso que as modifica-

ções, alterações e simplificações, uecessárias para se obter a

uniformidade que se deseja, tenham explicação fácil e com-

preensível a todos, e, na sua maior parte, exemplo auto-

rizado, ou razões fundamentais que as determinem, ou

aconselhem, e sejam rigorosa dedução de princípios estabe-

lecidos, pouco numerosos, firmes e^ quanto possível, incou-

•testáveis : pois, na verdade, o fito a que principalmente deve

tender a reforma das ortografias portuguesas é o de resumir

em regras certas, com pouquíssimas excepções, ou nenhuma

se possível fosse, todos os preceitos sobre a escrita dos vo-

cábulos, de qualquer orijem ou natureza que eles sejam,

É inquestionável que, no interesse da instrução geral

e dos nossos foros de nação que possui língua culta, será

de grande vantajem a simplificação da ortografia, pautan-

do-se esta pela simplicidade das dos dois idiomas que com

o nosso teem maior afinidade, o castelhano e o toscano. Em
Espanha, como em Itália, são raras as cacografias e os er-

ros de leitura, porque a sinjeleza racional dos seus sistemas

ortográficos é estorvo eficaz ao capricho individual, e dá

marjem a poucas dúvidas. Cada um deles cem suas parti-

cularidades vantajosas: em castelhano difícil será haver he-

sitação sobre a acentuação pronunciada de qualquer pala-

vra, porque as regras de acentuação escrita são claras e de
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facílima aplicação; em toscano, logo que bem se pronuncie

um vocábulo, nenhuma hesitaç.ão pode persistir no modo
de o escrever, pois não existe na sua ortografia uma só le-

tra, ou grupo dei letras, cujo emprego se não deduza ime-

diatamente da pronúncia, conquanto o seu alfabeto seja

insuíiciente para a cabal representação dessa pronúncia, e

esta seja diferente de província para província, de locali-

dade para localidade.

Xa maioria dos vocábulos portugueses é a sua escrita

de maneira que todas as letras neles se proferem, com os

seus valores alfabéticos, principalmente as consoantes ; ó

conveniente, pois, sujeitar os restantes á mesma simplicír

dade lójica, visto que a tendência moderna, que preside a

todas as reformas que se intentam ó emendar simplificando

e sistematizando: parece portanto de manifesta vantajem

que o menor número de vocábulos se submeta ás condições

do maior, até onde a analojia e a derivação evidente não

contrariem absolutamente essas condições essenciais da es-

crita, que não são mais que a observância de preceitos ló-

jicos, determinados pelo estudo dos factos.

Temos pois letras necessárias á escrita de todas as va-

riedades do poi'tuguês, e letras supérfluas em qualquer des-

sas variedades.
»

A base para a regularização da ortografia portuguesa

tem de ser a história da língua no tempo e no espaço; con-

vém saber, o exame detido e científico dos seus monumen-

tos escritos, desde os primeiros tempos, e o conhecimento

metódico dos seus vários dialectos actuais. As línguas es-

tranhas, cujo conhecimento se torna necessário para ficsar,

o sobretudo para aplicar essa ortografia, são a latina e a

castelhana, estas duas mesmas somente como aussílio para

resolver os casos duvidosos; e em muito menor grau algu-

mas das outras línguas românicas, o asturiano, o italiano,

o iir"\civ-il. pois que o romeno, o francos e os dialectos



o INTRODUÇÃO

réticos, ou os gálio-itáliccs fraco subsídio ministrarão aa

estudo do português. Para a aplicação da oi'togTaíia, o pró-

prio estudo do latim, ou do castelhano, poderá ser suma-

ríssimo, porque os casos duvidosos se reduzem a pequenas

séries de vocábulos, que podem ser ensinadas dogmática-

mente,

E notório que os dialectos poi-tuguoses falados actual-

mente se não orijinaram do latim literário, mas sim de ou-

tros dialectos que se falaram no nosso tei-ritório, e de que

são evolução, como esses o foram do latim po])ular aí usa-

do no tempo dos romanos.

Desconhecer ou menosprezar as formas portuguesas

anteriores ás actuais, para entroncar estas com o latim li-

teral, 6 erro insanável de método, porque, desprezando-se

as formas intermédias, se eliminam os factores mais im-

portantes nessa evolução, a transformação lenta e su-

cessiva.

Estou de há muito convencido, e várias vezes o tenha

dito pela imprensa,'- de que a denominada ortografia

etimolójica é uma superstição herdada, um erro cientí-

fico, fillio do pedantismo que na época da ressurreição dos

estudoí clássicos, a que se chamou Kenascimento, assober-

1 Yejam-so, entre outros trabalhos do autor deste livro, sobre

o mesmo ou análogos argumentos, os seguintes escritos:

EssAi DE Phonktique et de phonologie de la langue portucíaise

d'après le dialecte actuel de Lisboxne, in «Eomania», vol. xii,

1883, Paris.

Bases da Obtoghafia portuguesa, Lisboa, Imprensa Nacional,

1885 : em colaboração com o snr. Guilherme de Vasconcelos Abreu,

que redijiu o optisculo. Como so verá, o plano de reforma agora pro-

posto é essencialmente o mesmo das bases. Impressas nesta ortogra-

fia publicou a casa Guillard Aillaud & C.a as duas obras seguintes,

que são do domínio publico : Mágoas de AVertheb, tradução do oriji-

nal alemão de J. AV. von Goethe, por A. E. Gonçálvez Viana, o
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bou os deslumbrados adoradores da antiguidade clássica e

das letras romanas e gregas, e pôde vingar, porque a lei-

tura e a consequente instrução das classes pensadoras e

d i rij entes S(5 eram possíveis a pequeno círculo de pessoas,

cujos ditames se aceitavam quási sem protesto.

Sabem todos que essa cópia servil, apenas modal, e

como tal ilusória, de feições ortográficas do línguas arcai-

cas tivera a sua existência explicável em tempos, nos quais

o espírito público se não podia manifestar, em razão do

despotismo político e administrativo, e da ignorância quási

geral; e que, portanto, a aceitação tácita de tam incon-

gruentes como falsos e insensatos sistemas de escrita, im-

postos por uma minoria pedante, em detrimento da utili-

dade pública e da conveniência geral, não significa o

consentimento, o ainda menos o aplauso, porém mera sub-

missão e assentimento inconsciente, ou forçado, da parte

A LiTKKATUKA K A ijELUiÃo DOS ÁniAS NA íxDiA, por G. de Vasconce-

los Abreu, a última das quais saiu tipográlicamente mais correcta.

lÍKVlSTA DE JíDUCArÃO E ENSINO, VOl. I 6 IV, 1886 a 1890.

EsQL-ERDA Dynastica, de 13 de dezembro de 1889.

Rk^sta Lusitana, vol. i e n, 1887 a 1892.

Exi'osif-Ão DA PRONÍNciA NORMAL PORTUGUESA, Lisboa, Imprciisa

Xacioual, 1892.

Proposta para a fixação da acentuarão ur.ú-ica portuguesa, Lis-

boa, Imprensa Nacional, 1894.

Cokkespondance.Philologioue, in «Revue Hispanique», 1899.

Bases da transcrição portuguesa de nomes estrangeiros, Lisboa,

Lnprcnsa Nacional, 1900.

As ORTHOORAPHIAS PORTUGUESAS, Lisboa, Tipografia da Academia

Jveal das Ciências, 1902.

Estas duas líltimas obras não foram ainda integralmente expos-

tas ao público, e devem constituir base de estudo em commissCes es-

peciais, que hão de tratar desses objectos, a primeira das quais foi

nomeada pelo Governo, e a segunda eleita pela Academia Real das

Ciências.
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de quem tinha por liábito obedecer cegamente, abdicando

a razão e a vontade.

Com efeito, como o número das pessoas que se ocu-

pavam de literatura ou de ciência era extremamente res-

trito, pode aíirmar-se que os letrados e os filósofos, os dou-

tos em suma, escreviam uns para os outros ; e fácil lhes

foi criarem uma ortografia artificial dos vocábulos menos

triviais, e pautarem ao depois por estes as mais dições,

conforme a sua orijem latina ou grega presumível, e as

suas analojias, verdadeiras ou supostas: e com tanto maior

servilismo e menosprezo das formas reais dos idiomas fa-

lados, quanto 6 certo que o latim continuava a ser para

muitos desses eruditos a língua literária predilecta.

O resto, não muito maior, dos indivíduos, que sabiam

ler e escírever, ortografava como podia, ora tomando in-

completamente os doutos por modelos, ora guiando-se pelo

ouvido, mal educado em viciosos métodos de ensino, agra-

vados ainda pela influência que a disciplina preponderante

e empírica da gramática latina, o latim bárbaro, e as fór-

mulas tradicionais, introduzidas no ritual ou no foro, e

em inúmeros documentos públicos, exerciam permanen-

temente.

Assim se explicam as estranhas formas que hoje

surpreendem os incautos, tais como lex (leis), regno
(reino), esprivão (escrivão), etc, que nunca repre-

sentaram proiuuiciações reais. Acrescente-se ainda ura

factor importante— as pronúncias convencionais do latim,

que levaram a mal interpretar a sua ortografia, e a re-

produzi-la inconvenientemente nas línguas vernáculas,

as quais em cada nação lho emprestavam e continuam

a emprestar as suas particularidades fonolójicas, que con-

corriam e concorrem para serem menos perceptíveis as di-

ferenças fonéticas entre esses idiomas e o latim do período

áureo, e ainda do decadente, tidos como padrão e modelo
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ortográfico. Assim a pronúncia do latim não só foi dife-

rente para cada povo, conforme o idioma que ele falava,

mas seguiu a evolução de cada idioma, no que respeita ao

valor das letras e seus agrupamentos. Diverjiu essa pro-

núncia de uma para outra nação, e em cada uma delas se

foi diferenciando de um para outro século, afastando-se e

desviando-se cada vez mais do tipo clássico, que a sua or-

tografia era destinada a figurar.

Em todas as nações, pois, sucedeu, pouco mais ou me-

nos, com relação á falsa interpretação da ortografia latina,

o mesmo que aconteceu em Portugal.

A tradição douta fez lenta, mas firmemente, o resto, e só

a Itália pôde, a bem dizer, fujir a esse influcso nefasto, por-

que a sua literatura se desenvolveu consideravelmente an-

tes do renascimento clássico, que se defrontou ali com há-

bitos ortográficos diferentes, já aceitos, e contra os quais a

reacção literária foi, por fortuna, impotente. A Espanha,

pela sua parte, soube a tempo emancipar-se da obnócsia

preponderância dos eruditos, e a sua Academia organizou

há mais de mn século uma das mais perfeitas ortografias

que se conhecem como espelho de um idioma literário;

emquanto a França foi curvando a cerviz, de geração para

geração, ao predomínio ortográfico dos doutos, ou que se

presumiam tais.

Se a revolução dos fins do século xvin, que tamanha

ascendência veio a exercer em Portugal pela consequente

difusão da literatura francesa entre nós ao depois, ascen-

dência prejudicial por exclusiva, e não atenuada na actua-

lidade
; se essa convulsão extraordinária, essa portentosa

renovação, que tudo pretendeu reformar, aniquilando o

passado, tivesse democratizado também a extravagante e

aristocrática ortografia que encontrou ; a nossa febre de

imitação havê-la-ia seguido, como em tantas outras institui-

ções co])iou e copia a França, e hoje a simplifi.cação da or-
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togTaíia seria facto consunjado em Portiioal, como já o era

em Itália e Espanha sem a acção dessa influência.

Não o fez então, infelizmente, e só em data muito

próssima (;omeçou aquela nação a iniciar activamente essa

reforma, e com tal decisão e entusiasmo, que há todas

as probabilidades de lã se efectuar em breve prazo, em

virtude da pressão exercida pela opinião pública, desperta

afinal do marasmo paciente da obediência irreflecsiva.

Entendo, pois, ser necessário que, imitando a Itália e a

Espanha, uma geração qualquer em Portugal se liberte do

jugo dessa tradição postiça e presunçosa de ortografia hele-

nizada e alatinada, para não dizer afrancesada, criando obra

nova, assente em bases científicas para que seja perdurá-

vel, e não em pareceres mais ou menos sofísticos, vagos,

parciais e incompletos ; conservando-se da antiga tradição

clássica somente o que, á face da ciência, da história da

língua e da conveniência geral, tenha justificação presen-

temente. E mester formular-se ortografia portuguesa
com os elementos tradicionais da sua escrita, e não com

farrapos de escrita alheia ; considerando-se aproveitáveis e

lejítimas só aquelas feições que se revelam e principiaram

a desenvolver-se, quando a língua começou a escrever-se

para ser lida por todos, e não unicamente por sábios ou

literatos.

E preciso que a ortografia nacional não contrarie

nem disfarce a evolução real do idioma pátrio, nem as

suas diferenças e diferenciações dialectais, até onde se coa-

dunem com escrita comum. Para este fim cumpre rejeitar

prudentemente, mas com ânimo, o predomínio erudito, que

principalmente por influência francesa, não me canso em
repetir, a desfigurou em tempos modernos, sim, mas ainda

durante um período, no qual o estudo científico das lín-

guas, e conseguintemente o da orijem e evolução da nossa,

nem se havia sequer iniciado em Portugal; carecendo
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portanto esse influcso erudito do bases, quer teóricas,

quer reais, que aos nossos olhos liie possam dar hoje auto-

ridade.

As antigas hipóteses dos humanistas sobre a formação

das línguas, enjeuhosas hipóteses em que imperava o ra-

ciocínio e minguava a observação, e que entre nós ainda

disfrutam de certo crédito, caíram já perante o exame

consciencioso, paciente o reflectido dos factos e a reforma-

ção dos métodos, O público não pode perder o tempo em

investigar para cada vocábulo as oi-ijens remotas, que ha-

jam de obrigá-lo a empregar letras inúteis em português,

ou noutro qualquer idioma, ou em fazer que dependa de

tal investigação a escrita da palavra mais trivial; chegando

(lualquor pessoa, por este modo, ao fim da vida, sem con-

seguir formar idea clai-a da língua que fala, por mais que

a leia e escreva.

Darei exemplos de quanto as nossas ortografias actuais

(([ue não são poucas) prejudicam neste ponto, como em

outros nuiitos, o ensino racional do idioma pátrio, dissi-

mulando-lhe a continuidade histórica. Aprende-se que nos

vocábulos de oi-ijem evolutiva, popular, herdados, o t c os

tt latinos permaneceram em italiano, como em lato,

latim latus, gotta, latim gutta: ao passo que em cas-

telhajio esse t se abrandou em d, lado, e dos tt resul-

tou um único /, gota.

É fácil reconhecer que nessa transformação, evolução,

ou o que ([uiserem, o português é ao castelhano absoluta-

mente comparável, lado, gota, desviando-se do italiano,

que mais de perto acompanha o latim.

Modci-namente começou a escrever-se gota, com

dois tt, gotta, e por alardo de cultismo um escreve-

dor de notícias, em periódico muito lido, escreve recente-

mente o portuguesíssimo verbo esgotar pela seguin-

te for.na, exgottar: com o mesmo faiir^ameuto deveria
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O articulista escrever exquecer, esquentar, extorvar,

excarnar, extripar, exmerar, etc.

Noutro periódico, com suas pretensões a ser bem re-

dijido, vimos ainda não há muito expesso, por espesso, ca-

cografia que obedeceu ao preciosismo de se proferir e/s,

por es, o preíicso ex-; a ignorância do escritor ou do revi-

sor, porém, fez-lhe supor que havia nesta palavra aquele

preíicso ; e a ignorância semelhante se há de atribuir a for-

ma bárbara expontâneo, por espontâneo, que se tem

difundido em periódicos e livros.

Yimos que o latim gutta, latus, deram por evolução

em italiano gotta, lato^ em castelhano e português cjota, lado.

Confrontamos ao depois dois vocábulos nas mesmas con-

dições, mas de orijem artiíicial, trazidos do lócsico latino

por qualquer escritor, como ignotus, attribnere, e ve-

mos que o italiano procedeu como se eles fossem popula-

res, deduzindo ignoto^ attribnire; mas que o castelhano

deu, tanto ao t como aos tt, tratamento em tudo idên-

tico , ignoto., atribuir., igualando-os portanto, em uma só

pronúncia e em uma só escrita, com relação a essas letras.

Ocorre indagar o que fèz o português com qualquer

destes dois vocábulos. Aqui a ortografia etimolójica deixa

de o ser, porque falseia a interpretação dos factos e os

dissimula: o tratamento português foi nesses dois vocábu-

los enteiramente igual ao castelhano, ignoto, atribuir,

com um t e não com dois, pois não existem, nem
existiram jamais na nossa língua, no interior da palavra,

consoantes duplas, gemiiuidas, na pronúncia, como se

observam em toscano, e existiam em latim.

A aprossimação, pois, do português ao italiano, na es-

crita, 6 fictícia, porque é falsa na pronúncia, a qual, neste

particular, difere nas duas línguas.

Outro exemplo.

Do latim fructus fèz-se em português antigo, e ainda
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dialectal, fndto, do mesmo modo que de exsuctus se

fez eyixuito, vocalizaiide-se em i o c, como em oito de octo.

Da perda posterior desse i resultou a forma pronunciada

e escrita -enxuto^ que ninguém, felizmente, ainda se lem-

brou de disfarçar em enxucto, como aconteceu a fru-

to, adornado com um o, fructo, apendículo iiultil e

cantrário á etimolojia, a qual é o anterior fniito, e não

o remoto fructus, cujo c há uns doze séculos já se não
proferia como /•:, nem na península Hispânica, nem em
parte alguma do domínio românico.

Outro exemplo mais:

O vocábulo latino bucca produziu em italiano bocca^

com cc, mas em poi-tuguês resulta dele boca com um c, e

não com dois; exactamente como em castelhano (boca),

por mais que teimem os etimolojistas em escrever esse se-

gundo c, que ninguém profere, nem jamais proferiu em
português, e que dantes ninguém escrevia. Ressuscitou-se

uma letra latina, na escrita, em palavra que nunca a ti-

vera na pronúncia portuguesa, nem na pena dos nossos

maiores, nisto, como em muitas outras cousas, considera-

velmente mais sabedores e avisados do que nós.

Erros ortográficos destes, pretensamente etimolójicos,

deturpam uma boa quinta parte do nosso vocabulário usual

com letras inúteis, que os defensores das ortogralias erudi-

tas insistem, contra toda a evidência, em que se mante-

nham, coju o fundamento falaz, que alegam, de que tal es-

crita é a verdadeira, por estar mais próssiraa da latina. Ti-

mos que é falsa, porque a ela se opOem factos dcmoiistrá-

veis, e está em contradição com as formas desses vocábulos

portugueses perfeitamente comprovadas por vasta literatura

de ims poucos de séculos, e cuja pronúncia real todos po-

dem confirmar com o simples exame de como proferem

tais palavras, nas quais nunca foram pronunciadas essas

letras intrusas, nem o são, em que há um século se não es-
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creviam e modernamente foram acrescentadas, contra toda

a i-azão, sem que se saiba por quem, poi-que, nem para

que.

Recentemente, vários escritores, tem ido introduzindo

muitas correcções nas ortograíias usuais, deixando poi'óm

subsistir todos, ou quási todos os vestíjios da ortografia

denominada etimolójica, e restabelecendo mesmo algumas le-

tras, que haviam caído em^ desuso. Essa ortogi-aíia, que

poderíamos denominar clássica ou erudita, ó aquela

que, a começar por Alexandre Herculano, adoptaram e

adoptam, com diversas variantes, principalmente na acen-

tuação gráfica, no maior ou menor respeito pela ortografia

latina, e ainda com mais ou menos coerência, as pessoas

que teem estudado historicamente o idioma pátrio, se apar-

tam dos usos reconhecidamente erj-óneos das escritas em-

pregadas na imprensa diária, e cujo voto o exemplo são

conseguintemente autorizados. Empregam-na habitualmen-

te, entre outros escritores, os seguintes filólogos: A. A.

Cortesão, Ant(5nio Garcia de Vasconcelos, A. G. Gonçálvez

Guimarães, Augusto Epifânio da Silva Díaz, Cândido de

Figueiredo, D. Carolina Michaelis de Vasconcelos, Fran-

cisco Adolfo Coelho, F. J. de Sousa Gómez, Guilherme

de Vasconcelos Abreu (nem sempre), José Leite de Vas-

concelos, Júlio Moreira, e além destes e de outros, o autor

deste trabalho, que aliás lhe tem preferido outra muito sim-

plificada. E a ortografia de duas revistas científicas, a Rk-

visTA Lusitana e o Aiícheologo português, e ultimamente

a usada no Dluíio do Governo. Tende a generalizar-se e a

prevalecer entre os romanistas nacionais, e já deu entrada

no ensino público.

Repudio em parte esta ortografia, porque estou há

muitos anos persuadido de que, mesmo depois de escrupu-

losamente corrijida, tendo-se na deyida conta a orijem

imediata e averiguada dos vocábulos e formas grainaticais.
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ela não pode vir a ser ortografia nacional, sem que primei-

ro seja aliviada dos artifícios eruditos, que nSo só a com-

plicam inutilmente e a tornam irregular e incompreensí-

vel, mas igualmente sfío estranhos á evolução conhecida

da língua pátria, e não constituem elementos essenciais da

sua escrita herdada e lejítima.

A que vou expor e motiva esta publicação é a orto-

grafia tradicional, cientificamente regularizada em todas as

suas minudéncias, e na qual foram adoptadas as simplifi-

cações e correcções que o estudo histórico da língua por-

tuguesa aconselha, e o autor defende e entende necessárias

para a uniformização científica e prática da escrita nacio-

nal. É a primeira ortografia a que me referi, mondada de

todas as superfluidades que a afogam e tornam impraticá-

vel ao público. É também a meu ver a mais racional e a

mais conforme com a fonolojia portuguesa, quer actual,

quer anterior, podendo, com insignificantes modificações,

servir para representar, com igual propriedade, a língua

moderna e a antiga, a comum, e a dialectal.

Kepetirá aqui o autor a doutrina ortográfica por êle

expendida na Exposição da pronúncia normal portuguesa,^ e

cujo primeiro tentámen de propaganda e execução havia

sido feito nas Bases da ortografia portuguesa, citadas na

nota de pájinas 8

:

«I. Proscrição absoluta e incondicional de todos os

símbolos de etimolojia grega, th, ph^ eh (=/t'), rh, e y.

«II. Redução das consoantes dobradas a singelas, com
excepvão de rr e ss mediais, que teem valores peculiares,

«III. Eliminação de consoantes nulas, quando não in-

fluam na pronúncia da vogal que as preceda.

«IV^. Regularização da acentuação gráfica.»

Pájinas 96
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Por este livro se pode ver como ele resolveu esses

pontos capitais da reforma, que, como disse, de há muito

julga necessária e advoga. Na realidade, o presente traba-

lho não é mais que o desenvolvimento desses preceitos, a

demonstração da conveniência e vantajens que para o pú-

blico e para o ensino da leitura e escrita do idioma pátrio,

para o perfeito conhecimento dele, para a disseminação da

instrução geral, emíim, resultariam da sua adopção.

O sistema ortográfico que proponho diferença-se ain-

da de vários outros, em que os erros ortográficos possíveis,

a quem haja bem aprendido a ler, ficam reduzidos a um
mínimo quási igual ao da actual ortografia castelhana.

Efectivamente, as dificuldades subsistentes resumem-se

em duas categorias: As de carácter geral, e as de ca-

rácter especial. Na primeira categoria estão compreen-

didas as seguintes espécies:

a) Emprego do h. inicial, emquanto não for de todo

proscrito, sendo-o já daquelles vocábulos em que ele con-

tra a etimolojia ainda figura, de hontem,, por exemplo, que

se deve escrever, como antigameiite, ontem.

h) Emprego de i, ou e inicial com o valor de /. evi-

tar, elojio, egual, ou igual, etc.

c) Selecção entre o e u átonos: tonante (tonans, to

na n tis) e tunante (de tuna), moral (de mores) e mural

(de muro).

Esta dificuldade não existe para os brasileiros, que di-

ferençam o de u, antes da sílaba tónica do vocábulo, e na

maioria dos casos a analojia e a derivação dentro do por-

tuguês facilmente resolvem a dúvida. Assim, devemos es-

crever formosura, e não furmusura, ou furmosura, ou for-

musura, porque este substantivo se deriva de formoso, o

qual, pela sua parte, provém de forma; porteiro, e não

purteiro, atenta a sua orijem, que é o substantivo porta.

cl) Selecção entre o e ti, e e i, átonos, antes ou depois
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de vogal, diíiculdade que se resolve igualmente pela aiia-

lojia e etimolojia: eserevei"emos desfear, com e, poi-qiie o

seu étimo imediato ó feio, mas desfiar, com i, porque pro-

cede de fio; soar) sonare, com o, sitar) sudare, com u;

roedor^ de roer, com o, mas ruidoso^ de ruído, com u.

Em grande número destes vocábulos basta recorrer-se

a qualquer forma, em que a vogal duvidosa seja tónica,

para se determinar a escrita correcta. Sao excepção conhe-

cida a este preceito certos verbos em -iar, como odiar, ne-

(joeiar^ que nas formas rizotónicas mudam o / em ei, odeio,

tiejoceio.

Em razão do a forma rizotónica ser negoceio se escre-

via dantes negoceo por negócio^ remedeap em vez

do remedidr, como vemos em Rui de Pina (Ckóxica de

El-Rki Dom Affoxso v, cap. ciiXxxvi); e ainda hoje se

escrevo presencear, licencear, por presenciar, li-

cenciar, cacogratias que devemos rejeitar absoluta-

mente. Essa antiga escrita, nos nossos dias não do

todo perdida, proveio de o e átono antes de vogal se pro-

ferir i, de modo que no infinitivo, por exemplo, se não di-

fei-ençavam na pronúncia os verbos em -ear dos em -iar

(cear, ciar), influindo os primeiros na conjugação

dos segundos. Muitos teem sido reduzidos literariamente

á conjugação regular, tais como gloriar, alumiar,

cujo tempo presente o povo continua a formar com o di-

tongo ei, i/Ioreia, alnmeia, e não gloria, alumia, que a lin-

guajem culta prefere. Outros, poi-ém, fora inútil tentar

emendá-los, e entre esses odeia, negoceia, presenceia
e licenceia, que citámos.

Além destas, poucas são as dificuldades a que neste

opúsculo se não dê solução motivada. Entre as não resol-

vidas, porque o autor ainda hesitou, por contemporização

com hábitos arraigados, sobressaem a manutenção de g
inicial etimolójico, antes de e, i, a de h inicial igual-
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mente etimológico, e de ex, preficso=e?'s, conquanto se

aconselhe a substituição do primeiro por j, a total aboli-

ção do segundo, e a resolução do terceiro nos seus elemen-

tos fónicos, tal como se fez em italiano.

Menos essenciais são de certo as substituições de c a q
antes de u proferido, e de g a g na mesma situação

;
por

isso preferiu o autor assinalar esse u com o acento grave,

como em equestre, arguição (ecuestre, arguição
= argu-i-ção), acento cujo emprego em português pro-

curei regular e justificar, como se verá no lugar compe-

tente.

As dificuldades ortográficas de carácter especial proce-

dem de a pronúncia do português, mesmo no continente,

variar, e não pouco, de uns para outros dialectos. Esta

classe abranje os seguintes casos, dos quais podem oriji-

nar-se, e na realidade se orijinam, frequentes erros de or-

tografia.

é) Emprego de e ou /, átonos, antes de nh, Ih^ x, eh,

j: lenheiro ) lenha, Unheiro ) linho, melhor, antigamente

milhor, semelhante= seinilhante.

f) Emprego de a e e, tónicos, antes de 7ih: lanho e

lenho.

(j) Emprego de õ ou ou : osso e ouço.

h) Emprego de e ou ei, confundidos no Alentejo em
um som único, e: cera e seira.

i) Emprego de e ou /', antes de s seguido de consoante:

pescar e piscar; destinto (de destinjir) e distinto (de dis-

tinguir).

j) Emprego de x ou eh: buxo e bucho, feixe e feche.

k) Emprego de ç ou s inicial: caga, saga.

ç ou ss medial: paço, po^so.

ce, ci, ou s(s)e, s(s)i: cela, sela; cinto,

sinto; incerto, inserto; comece, de começar, comesse, de

comer.
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/) Emprego de ^ ou s medial: coxer, coser.

X ou s íinal: nox, nós.

Sobre estas distinções, que na língua geral escrita de-

vem ser feitas, por isso que na língua falada elas se fa-

ziam, ou fazem dialectalmente, procurei formular alguns

preceitos, como o leitor verá.

O que, porém, será indispensável 6 que os compêndios

a elas se reíiram, e os mestres despertem nos alunos a

curiosidade por tais investigações, para os habilitarem á

sistematização e ao raciocínio ; a resolverem por si próprios

as dificuldades ortográficas, as quais, pela enumeração que

íiz delas, íicam reduzidas a onze: bastando portanto, para

se escrever com correcção, atender a essas somente, visto

que todas as outras dificuldades, que embai-açam a escrita

actual, as suprimi por inúteis e faltas de fundamento his-

tórico, ou racional.

Para convencimento cabal destas vantajens, será sufi-

ciente, com certeza, considerar a quantos erros estão sujei-

tas as denominadas ortografias etimolójicas.





CAPÍTULO 1

Sistema português de escrita

A pronúncia da língua portuguesa não 6 a mesma

em todo o continente, antes diverje bastante de umas para

outras comarcas, mormente no extremo norte com relação

ao extremo sul, e nos falares das rejiões orientais, compa-

rados com os da beira-mar. Há, todavia, no centro do rei-

no, entre Coimbra e Lisboa, um padrão módio, do qual

procuram aprossimar-se as pessoas cultas, e que tende a

absorver as particularidades dialectais, não só nesse cen-

tro, mas também nas cidades e povoações mais relacio-

nadas com ele, em rejiões mais distantes. Posto que as

diferenças de pronúncia, quer nas consoantes, quer princi-

palmente nas vogais, não sejam tamanhas que obstem á

mútua intelijéncia no colóquio entre os indivíduos das vá-

rias rejiões onde o português 6 a língua vernácula, são

elas, não obstante, suficientemente consideráveis para cau-

sarem estranheza àquelles que pronunciam de outra ma-

neira, tanto os vocábulos soltos, como o discurso ligado

sintacticamente.

Uma parte dessas diferenças 6 devida ao arcaísmo,

outi-a á evolução independente que o português teve em
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cada uma daquelas rejiões, não só uo material fonético,

mas igualmente nas relações de uns com outros sons, e em
leis diversas, que independentemente se manifestaram a

regular tais relações em cada rejião^.

O sistema de escrita, com que o português sempre se

figurou, é o abecedário romano herdado, modificado lenta-

mente por caracteres subsidiários e por vários sinais dia-

críticos. O mesmo aconteceu em todos os países e com

todos os idiomas, que utilizaram aquele alfabeto como ex-

pressão gráfica dos sons que os compõem.

O abecedário romano constava das seguintes letras

maiúsculas, porque as nossas minúsculas eram nele o cur-

sivo, ou letra-de-mão.

A B C D E r o H I (k) L M N O P Q R S T V X (y z)

Sobre esta série temos apenas a observar que os va-

lores das letras no tempo do império eram aprossimada-

mente os que elas teem em português, com excepção das

seguintes :

O c e o o sempre se proferiam como em português antes

de a, o, U; o H, que primeiro equivalera á fricativa

próstero palatal surda (o j castelhano actual), corresponde

ao Ta. das línguas germânicas, convém saber, era aspirado

;

o v pronunciava-se ti, o x valia por es. O s, mesmo en-

tre vogais, tinha o valor do p português^, como é actual-

mente pronunciado.

1 Veja o leitor sobre este objecto os trabalhos dialectolójicos

publicados na Revista Lusitana, principalmente pelo seu director, e

a Exposição da Pronúncia Normal pohtuguksa, pelo autor deste

opúsculo.

2 Ao depois o g entre vogais adquiriu o valor de i conso-

nans; v. g.: plaga, regem que passaram á Península Hispânica

com as formas playa, praia, rey, rei.
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As duas letras íiuais representavam o u francês e o

nosso x^ e eram sons estranhos ao latim, servindo para a

transliteração de vocábulos gregos, a cujo alfabeto perten-

ciam.

Xão obstante a opinião em contrário divulgada por Cors-

seii, com relaçcão ao valor do s latino entre vogais, o s so-

noro não existiu em latim no período áureo, e 6 mesmo

duvidoso que tivesse existido antes, apesar da sua mudan-

(;a em r nessa posição, principal argumento dos que sus-

tentam a doutrina oposta. Com efeito, se a situação do .s-

entre sonoras (vogais) levava fisiolójicamente a fazer esse

s igualmente sonoro, como o latim não possuía outra con-

soante contínua sonora apical (proferida com o ápice da

língua), valeu-se da que tinha, isto 6 do r, que talvez fosse

um tanto assibilado, como o é em inglês depois de f/, por

exemplo em dry. Eacto idêntico se dava com o íí final

de vocábulo em sanscrito, antes de sonora, como agnlr

(k(íiatt\ «o fogo queima», por agnis daíiati. Que não

existia .V sonoro é de toda a evidência, visto nenhum gra-

mático romano se referir a mínima distinção do .<? em

várias situações, excepto á sua considerável atenuação

quando final. Em puro toscano o s medial continua a ser

surdo entre duas vogais, a primeira das quais tónica, e é

somente no norte de Itália que tal s se ouve sonoro {x).

Depois, o s antes de consoante sonora fez-se sonoro em

certos falares latinos, como em italiano, conquanto nesta

língua haja quem nem mesmo nesta situação aí o admita^.

Também, com relação ao som que representaria o z, ao

transcrever o ^ grego, pretendia Corssen que este fosse

uma dúplice, como ç ou o ^, que figuravam, respectivamen-

•^ O Príncipe L. L. Bonaparte: veja-se Cobbkspondaxce Piiilo-

LOGiQUK (in < Revue Hispanique» vi-1899. pp. 20 e 21).



26 OlíTOGlíAFIA NAaONAL

te, /.:.s' e ps, com a diferença de que aquela leti-a, em vez

de ser compêndio de ts o era de dx. Imperou esta doutrina

na jí^lemanha, de lá passou a França, e ainda hoje ó a que

predomina, pelo menos teoricamente. Seria longo expor

aqui os motivos que me levam a considerar averiguado

que, fosse qual fosse o seu valor quando se introduziu no

alfabeto grego, pelo menos ao adoptar-se no latim, essa le-

tra tinha já o que tem actualmente no grego moderno, e

em português.

Vélio Longo declara terminantemente que se alguém o

experimentar ouvindo-o, achará não ser dúplice o valor do

x: invenit duplicem non esse, si modo illam aure

sinceriore explorauer it ^.

Observaremos ainda que uma das particularidades da

pronúncia portuguesa do latim ó o proferirmos o t íinal

como d, por ex.: déficid, por deíicit. É difícil dizer hoje de

onde nos proviria esta singularidade, em que nos aparta-

mos de todas as mais nações. E facto que nas inscrições

plebeias já se encontra, por exemplo reliquid, em vez

de reliquit*; esse facto, só por si, não explica porém sa-

tisfatoriamente aquela particularidade.

O k; o qual representara primeiro a sílaba ka, e ao

depois o mesmo som que c, caiu em desuso não só em
latim, mas em todas as línguas românicas, onde até o sé-

culo xni í{Á paix^amente empregado, em concorrência com

o c e o qu.

Este abecedário, já de si escasso, tornou-se em breve

insuficiente, em razão do valor, diverso do próprio, que

várias letras foram adquirindo em certas circunstâncias,

por virtude da evolução que sofreram os sons que repre-

1. Y. Liadsay, Thk latin laxcíuaCtK, cap. ii, § 120.

2. Id. ib. II, § 73.
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sentavam, conforme a influência dos sons contíguos e por

outras tendências de carácter especial.

Desta maneira, o valor do c e do a antes de c e / mo-

dificou-se, e por isto se adoptou na Península Hispânica

qu para o primeiro, gu para o segundo, como na Itália

a adjunção de h. a o e a g, quando se quis expressar o

valor próprio e primitivo. O i e o v passaram a desempe-

nhar duas funçOes distintas, a de vogais e a das consoan-

tes j e V, que só muito depois se diferençaram grafica-

mente daquelas, já no século xvni, pelo menos definitiva-

mente.

Como o c antes àe e e i se assibilara, isto é, adquirira

um valor equivalente ao do s latino, para lho afirmar an-

tes de a, o, u, acrescentou-se-lhe a cedilha (ç). O s

entre vogais tornou-se sonoro, e portanto duplicou-se, nessa

posição, quando se quis exprimir o seu valor como inicial.

O Y foi utilizado para denotar principalmente um i

consonántico, isto 6, formando sílaba com outra vogal, e

mormente entre duas vogais, onde essa consonância 6 mais

perceptível ao ouvido.

As cinco letras vogais foram modificadas por sinais

diacríticos para representarem com maior exactidão o sis-

tema vocálico português. O n, escrito por cima da linha e

confundido com um sinal de abreviatura, passou, com o

nome de til, a designar as vogais nasais.

Sendo ainda insuficiente este desenvolvimento do abe-

cedái-io romano, já antes se aproveitara o x para denotar

na Península Hispânica uma consoante especial, que nas

línguas dela se tinha manifestado, a que representa ainda

iiojo em português, quando 6 inicial, como em xadrez.

Agruparam-se letras, o c, o 1, o n, com o h, que per-

dera o seu valor próprio no latim vulgar, a fim de figura-

rem sons especiais do português, e que não existiam na

língua de Roma.
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Desta maneira, o nosso sistema gráfico, tal como actual-

mente o usamos, ficou composto dos seguintes símbolos,

que expressam fonemas simples:

á, â, ã, é, ô, e, i, ó, ô, õ, u ; b, c, ç, eh., d, f, g,

gu, li, j, (k), 1, Ih. m, n, nh, p, qu, r, rr, s, ss, t,

V, (w), X, (y), z.

O k, o w e o y somente se usam em vocábulos es-

tranjeiros, sendo o último também letra etimolójica.

Os sons que constituem a língua portuguesa, tal como

é falada no centro do reino, sàio vogais, semi-vogais e con-

soantes.

As vogais portuguesas são orais ou nasais, e vão exem-

plificadas em seguimento.

escrita á, a
» a
» a, â
» ã, an, am
» é, e

» ê, e

» e, i

» en, em
» i

» i, e

» im, in

» ó, o

» ó, o

» om, on
» u, o

» um, un

a
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i como oní pai, fiar, escrita i, e

ú - pau. luar. quatro » u, o

O círculo sobi-escrito designa aqui vog^al assilábica,

subscrito, vogal surda; o acento grave vogal aberta, o cir-

cuntlecso vogal fecliada; o til nasalidade; o pbnto subscrito

ao a (çt), que o som deste tende para ò.

Uma vogal junta com uma semivogal forma ditongo,

crescente se a semivogal 6 a prepositiva, decrescente se é

a subjuntiva; ex. : diabo, saibro, sneto, véu.

Em português somente se denominam ditougos os

decrescentes; todavia na metrificação a prepositiva dos di-

tongos crescentes não forma usualmente sílaba indepen-

dente. Os ditongos decrescentes são orais ou nasais.

Os orais são :

ài como em pai escrita ai ou ae

ai
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ainda distingue palavras em que essas letras figuram, e

que se toi-naram homónimas no idioma literário. Sfto letras

etimolójicas dentro do. português, -representam factos fo-

néticos que lhe pei-tencem, ou pertenceram, e não devem

ser moriosprozados numa ortografia nacional, que repre-

sente o idioma total até o presente, e haja de ser perdurá-

vel no futuro.

Com efeito, devemos ter em consideração que, se cada

pessoa, que pretender simplificar as ortografias coi-rentes,

se guiar pela sua pronúncia individual ou dialectal, nos

perderemos num dédalo de sistemas, todos tam bons, ou

tam ruins, como o de Barbosa Leão. Em uma parte do

Minho a palavra quanto profere-se canto e não cunn-

to ; o reformador que assim pronunciar quererá que deste

modo se escreva, e dentro do seu dialecto será coerente, e

tei'á razãdf ; mas não a terá em presença de portugueses de

outras rejiões, que não reconhecerão o vocábulo de tal ma-

neira escrito.

Semelhantemente para as pessoas da Estremadui"a, do

Alentejo, ou do Algarve seria perfeitamente aceitável que

se escrevesse otro, oço; mas não seria admissível tal

grafia para os indivíduos das demais províncias, para quem

não há confusão possível entre osso e ouço, quer porque

diferençam rigorosamente ç de ss, quer porque proferem o

digrama OU como verdadeiro ditongo, e não como ô fe-

chado.

O ]'egulador, a norma para se fujir destes extremos

censuráveis, é a história língua.

São estas letras, e grupos de letras, de valor particu-

lar, suficientes para a escrita do português iiomial, e com

esses símbolos se escreve a grande maioria dos vocábulos

portugueses, quer herdados do latim, quer de outras pro-

veniências. Constituem, pois o alfabeto nacional, o que tem

de servir da base á ortografia do*idioma pátrio.
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Há de certo outros sons, além dos indicados, quer

dialectais, quer mesmo da língua culta, e que somente se

manifestam em certas circunstâncias. Numa ortografia

comum a toda a nação inútil seria, em contrário da tradi-

ção, atender a tais distinções.

Em trabalhos científicos de fonótica seguramente a

escrita diacrítica terá de ser mais minuciosa, e a seu tempo

veremos o modo de a fazer mais compreensiva, com o au-

mento ou modificação de símbolos.

Os próprios sinais desusados que aqui empregámos,

como o círculo sobrescrito, ou subscrito, o ponto inferior,

o i e H cortados, não teem cabimento na ortografia usual

da língua, e a sua aplicação cumpre que se restrinja a li-

vros especiais.

Com referência ao valor do í direi que, entre as

línguas românicas, somente o possuem na actualidade o

poi-tugués e o catalão, ou que pelo menos ainda não foi

reconhecido em nenhum outro dialecto novi-látiuo. É evi-

dente, porém, que ele existiu no francês antigo, e pro-

vavelmente 110 antigo provençal, pois é por tal fonema

que se explicam os plurais franceses em aux, de nomes

em ai, e as formas beau, nouveau {bô, nuvô, antes bèã^

nuvèú), a par de bel, nouvel, e ainda os vocábulos au-

tre
I
alter; como por esse l em latim se explicam as pa-

lavras portuguesas outeiro } altarium, SOUto} saltum.

Não há a menor dúvida que os romanos possuíram

este Z, não só em razão da existência da forma cauculus
por calculus, que se encontra num edito de Diocleciano,

mas porque ha dele menção expressa nos gramáticos lati-

nos, que o denominavam pinguis, por oposição ao l or-

dinário, a que chamavam exilis^. Calculus foi escrito

* Lindsay, The Lvti.n' lang. ii, § 99.
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cauciilus pela mesma razão, pela qual se tem confundido

caução com calção, em cacografias de gente inculta.

Há nas línguas esclavónicas um l especial, que em

polaco se escreve ^, isto é um 1 cortado obliquamente de

baixo para cima e da esquerda para a direita. Assemelha-

-se bastante no valor ao nosso l de mal; como porém não

ó absolutamente idêntico, diferencei dele o / português de-

pois de vogal pertencente á mesma sílaba, invertendo a

disposição do traço que o corta (^), e usei deste símbolo na

Exposição da pronúncia normal portuguesa, e na «Revue

Hispanique» ^. ISÍa «Romania» ^ tinha empregado para este

som o l polaco.

Com relação ao agma ou n póstero-palatal, que, imi-

tando a traiisliteração de Yasconcelos Abreu, representei

por n, como já o fiz na Pronúncia Normal port., direi que

este novo símbolo é perfeitamente dispensável, pois o som

que representa não tem em português existência indepen-

dente, sendo apenas um fonema de transição entre uma
vogal nasal e a consoante explosiva póstero-palatal se-

guinte, c ou í/, como nos exemplos dados, franco o-

frango.

Os nossos escritores dos séculos xvi e xvii serviram-se

do m para designar este som, quando final de nomes per-

tencentes a várias línguas da Ásia, tais o malaio, o chinês

e outras, onde é frequente, não só nessa situação, mas

igualmente como inicial; sendo neste último caso por eles.

1 LkS langues LITTÉRAIRES DF, L'EsPACrNE ET DU PoRTUGAL, tOlllO I

da citada revista. A. Fabra, que aliás seguiu a minha transcrição na
seu notável trabalho sobre a fonética do catalão [ib., t. iv, 1897,

Ltude de phonologie catalane] representa por 1 simples esto som,

que em catalão se manifesta nas mesmas circunstâncias que em \)0v-

tuguês, modificando igualmente a vogal-que o precede.

2 t. XII, 1883 : EssAi de phonétique et de phonôlouik de la lan-

gue POKTUGAISE.
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representado qiiási sempre por n, e também modernamente

por g, e assim pronunciado. Deste modo o número 2, em
chinês de Macau proferido m, é pelos portugueses escrito

e pronunciado gu% por oferecer para muitos deles dificul-

dade, insuperável quási, o dar àquela nasal o seu valor

próprio, quando se lhe segue vogal, ou em fim de palavra.

Apesar de muitas simplificações, que sem menoscabo

da língua escrita podem fazer-se, são inevitáveis as homo-

fonias de caracteres que indicámos, convém saber : as de

Ç e s ou ss, as de s e z entre vogais, as de eh. e x,

de ou e ô, de e e i iniciais, de e e i antes de vogais, de

ão e am, de todas as que enumerámos antes, e para

cuja diferenciaçcão procuraremos dar fundamentos e regras.

Antes, porém, que entremos nesse assunto, vamos mi-

nuciosamente examinar os sinais alfabéticos usados em por-

tuguês, devidos a injustificável imitação da ortografia la-

tina, quer própria, quer reproduzindo a grega.

As homofonias de caracteres, a que dá origem a imita-

ção de ortografia latina ou helenizada, são as seguintes :

ex. : soccórro, acoesso.

» BaGclio, chimica.

» abbade; cf. abelha

» addição; cf. ádito.

» aífecto: cf. afiar.

» aggregar ; cf. agrado.

» Jesus, gente. giro.

» hontem , inhábil, vehe-

mente.

» allusão, elle, cf. alado,

eleição.

» immenso ;
cf. imajem.

» somno, panno ; cf. so-

noro, paneiro.

cc.
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PP, a par de p, ex, : appenso ; cf. apenas,

ph., pph » . » » f, » pMltro, Sapplio ; cf.

filtro, safo.

Ph, rrli, » » » r, rr, » rhetórica, arrhas ; cf.

reitor, arrastar.

SC, » » » c, » sciencia; cf. civil,

tt, th, tth» » » t, » attento,tlLeatro,Mat-

theus; cf. atilho,

tear, matéria,
y' » » » i, » hypócrita, physica.

E, além destas, muitas letras que se conservam, com o

fundamento único de que existem nos vocábulos latinos,

étimos dos portugueses, pois se não proferem, nem se pro-

feriram nunca
;
por exemplo, o p e o c, em prompto,

práotica, conjuncção, etc.



CAPÍTULO 11

Ortografia etimolójica

Esta falsa denominação, e falsa teoria, contra as quais

se insurjem os romanistas, porque elas escurecem a ver-

dadeira orijem dos vocábulos actuais, desdenhaudo-se na sua

presente escrita a evolução lenta e gradual de tantos sécu-

los, para se prenderem a étimos antiqíiíssimos e muitas ve-

zes erróneos, já há muito haveriam sido repelidas da ortogra-

fia portuguesa, se a leitura predilecta estranjeira fosse em
Portugal a de livros italianos e espanhóis, como o tem sido,

há um século, de franceses, de onde copiámos e copiamos

essa falsa escrita etimolójica, que mesmo em França le-

vanta hoje veementes protestos entre as pessoas mais dou-

tas e competentes, como são os lentes da Escola de Estu-

dos Superiores (École des Hautes Études). Na realidade,

parece fútil o querermos arremedar feições anacrónicas de

ortografias estranhas, ouriçando os vocábulos de letras inú-

teis, que a maioria das vezes só são etimolójicas para quem
não está ao facto do que seja verdadeira etimolojia.

Os preceitos para a aplicação da denominada Orto-
grafia etimolójica, no sentido em que este epíteto ô en-

tendido geralmente, acham-se deste modo formulados na
Prefácio do Parnaso Lusitano:
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«I. Conservar fielmente a ethymologia (sic) quando

se lhe não oppõe a pronúncia,

«II. Combiná-la com a pronúncia quando esta se oppõe

á inteira conservação d'aquena.

«III. Nas palavras de raiz incógnita seguir o uso geral.

«lY. Nas diversas modificações dos verbos conservar

sempre a figurativa quando a pronúncia não obsta.

«y. Não pôr accentos (agudo e circumflexo que são

os únicos portuguezes) senão onde a palavra sem elles se

confundiria com outra.»

Estes cânones, mais confusos que os arábicos de Er-

pénio, começavam, como se vê, por um erro ortográfico,

etliyiiiologia por etymologia, o que não abona muito

a autoridade de quem os formulou.

Por outra parte, nada mais contraditório e embaraçoso

que aquele recurso da etimolojia para a pronúncia, desta

para a etimolojia, com passajem pelo afamado uso geral,

que se não sabe por fim de contas o que seja.

Em substância, as quatro regras citadas significariam

talvez que a ortografia etimolójica se havia de limitar ás

diçOes e formas de orijem artificial, eruditas ou semi-erudi-

tas, e desta maneira interpretadas seriam até certo ponto

aceitáveis, se não ocorresse uma objecção óbvia. Conquanto

a simples circunstância de qualquer vocábulo haver já so-

frido alteração fonética, representada na escrita, claramente

indique ser ele de orijem popular, o critério e rigor cien-

tífico para' se fazer a discriminação segura entre as duas

categorias de vocábulos — eruditos e populares— não são

cousa tam fácil e trivial, que deles haja de depender a

escrita usual de qualquer palavra : porque tal critério e tal

rigor são instrumentos, como outros, privativos do gramá-

tico, do lecsicógrafo, do etimólogo, do romanista de pro-

fissão emfim, e não do literato, do indivíduo versado em
outras ciências, e muito menos do comum das pessoas, me-
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dianamente instruídas que elas sejam, quanto mais ile-

tradas. Além destas considerações de carácter particular-,

há ainda outra mais geral e compreensível, a qual já aqui

foi expendida : adoptar ortograíias diversas para os vocá-

bulos portugueses, conforme eles sejam de formação evolu-

tiva ou artificial, seria criar duas línguas escritas, diferen-

tes uma da outra, quando a falada é uma só, e nela os

vocábulos se fundem e nivelam uns pelos outros, e nEo são

discriminados por procedências na sua pronúncia, pois to-

dos se ajeitam ás leis fonolójicas que prevalecem em cada

época, após certa resistência de pequena, direi mesmo, de

imperceptível duraç<ão. Isto ó assiomático e evidente na

evolução das línguas e seus dialectos. Se pois a língua fa-

lada é uma única, uma só deve ser a sua ortografi.a, e não

há razão para atender na escrita das palavras á condição

de serem, ou não, de orijem artificial. Com efeito, ainda

que na escrita diferencemos enjenhosamente, por exemplo,

pMltro de âltro, em todo o domínio português estes

dois vocábulos constituem um só na pronúncia. A palavra

salva tem várias orijens e vários significados, e escreve-se

de um único modo, sem confusão possível do sentido em
que é empregada. Outro tanto se pode dizer de canto,

fiar, era, e muitas outras diçOes, cuja pronúncia não va-

ria em parte nenhuma do domínio português, qualquer

que seja o sentido em que se tomem. A preposição

a) latim ad, e o artigo a } latim illam teem a mesma or-

tografia; o mesmo acontece a se} latim se, e se conjunção

do latim si; e ainda ninguém se lembrou de escrever ad
por a, conquanto não seja sem exemplo si por se a escri-

ta da conjunção: assim ortografou José Maria da Costa e

Silva, que felizmente poucos imitadores teve no Brasil, e

ainda menos em Portugal.

Em português os homónimos, ainda quando escritos

sem distinção ortográfica, justificada ou não, raras vezes
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perturbam a intelijéaoia de qualquer texto. Outro tanto

não acontece ean francês, onde a homonímia frequente deu

orijem a trocadilhos especiais, que, como se sabe, se de-

nominam calembours^ e lhe são peculiares, mais que a ne-

nhum outro idioma europeu, posto que a nenhum sejam

estranhos. É notório que o chiste característico de algu-

mas peças teatrais de Duarte de Sá consistia principalmen-

te no uso e abuso deste expediente, hoje em dia já um
tanto fora de moda.

Em francês, porém, a obscuridade 6 a bem dizer ine-

vitável, j^ssim, la personne qui raime, «a pessoa que

o estima», e la personne qu'il aime, «a pessoa a quem

estima», confundem-se absolutamente na enunciação. Este

defeito capital do idioma francês é em grande parte obstá-

culo ponderoso, não obstante a sua clareza, mais apregoa-

da que demonstrada, a modificações radicais na sua orto-

grafia, e muitas vezes compele os escritores a valerem-se

de outras línguas, para evitarem a confusão resultante das

homonímias da sua. Exemplo frisante deste expediente

encontramo-lo em Leroi-Beaulieu [israííl chez les natioxs,

p. 184], na seguinte frase: — «La Thora voulait faire d'Is-

raèl un peuple saiu et saint, sanus et sanctus»—
O que, portanto, se entende por ortografia etim oló-

jica é a conservação de letras inúteis para a pronúncia,

ou que podiam ser substituídas por outras, propriamente

portuguesas. Temos, pois, as letras empregadas na or-

tografia latina para a transcrição de vocábulos gregos, e

as peculiares da sua própria ortografia, mas que são escu-

sadas na portuguesa.

Examinaremos as da primeira espécie, formulando uma

pregunta : i Convirá conservar em português as feições de

ortografia latina nos vocábulos e formas gregas, quando

se oponham á simplificação da nossa ortografia : c3l=A',

tli=t, pli=f, ph.=P, y=i?
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A resposta perentória damo-la já, negando terminante-

mente essa conveniência.

Não há vantajem neste francesismo anacrónico, de

conservar os exajerados vestíjios da ortografia alatinada de

nomes gregos, já abandonado em Espanha e nas nações

escandinavas, e nunca seguido em Itália e nos países es-

clavónicos. Os dois idiomas cultos que mais se aprossimam

do português, pela sua fonolojia e morfolojia, são o italia-

no e o espanhol, e nestas denominações genéricas com-

preendo grande parte dos diferentes dialectos românicos

falados em Itália e Espanha. Pelas ortografias destas duas

nações é sensato que pautemos a nossa, simplificando-a^

em vez de a complicarmos com os arrebiques inúteis, risí-

veis alguns deles, que vemos nos modos de escrever usados

em França ou em Inglaterra ; herança incómoda do pedan-

tismo dos séculos XVI e xvii\ que se pôde estabelecer, se

bem que não sem protestos cordatos e euérjicos, porque

nesses tempos a cultura literária era priviléjio de poucos,

uma prenda aristocrática, ou hierática. De então para cá

a leitura tornou-se geral, e o estudo das línguas racioci-

nado e científico, de fantasioso que era e empírico.

A evolução ortográfica tem pois de acompanhar essa

transformação de hábitos, essa propagação da leitura e da

escrita, acomodando-se melhor a tal generalização e pro-

gresso, para que não continue a servir de estorvo á difu-

são e aperfeiçoamento da instrução geral, nem de alimento

a vaidosas pretensões de falso, ou impertinente saber.

Escrever com o que se chama correcção ortográfica é

hoje um título de capacidade especial, e sê-lo há emquanto

perdurar a incongruente maneira de ortografar que usa-

mos.

* V. Miguel do Lemos, Ortografia positiva, Rio-de-Janeiro,

1888, p. 16, e o que dissemos na Introdução, a páj. 8 e 9.
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Cumpre que a verdadeira correcção neste particular se

converta em doutrina geral e de fácil aplicação, e para tal

fim é mester que a ortografia seja simples, consequente,

verdadeiramente portuguesa, e não alatinada como é.

Só me parece útil conservar as particularidades da or-

tografia latina quando não contrariem a simplificação e re-

gularização da portuguesa, á qual muitas vezes são perma-

nente obstáculo, e que teem de ser removidas, porque a

vida moderna reclama essa simplificação como necessi-

dade imperiosa. A língua escrita com correcção não é já,

nem pode ser, como foi, instrumento privativo de literatos,

pois deve tornar-se em património de todos os indivíduos

que saibam ler e escrever, quer os seus diplomas científi-

cos lhes custassem anos de trabalho a granjear, quer se li-

mitem e se resumam na certidão de instrução primária.

A língua portuguesa tem de ser escrita por todos e para

todos ; erros ortográficos não é lícito a ninguém, que apren-

desse a ler e escrever, faze-los. Para se chegar a essa uni-^

versalidade de correcção na oscj'ita 6 necessário que ela

seja compreensível, simples e coerente, e que tenha. como

condição única, mas essencial, o ser a língua portuguesa

bem ensinada, tendo-se em atenção o seu desenvolvimento

histórico. Retiro-me com isto á língua usual em que to-

dos se expressam, e não a primores de conceito e de es-

tilo, que sempre e em toda a parte foram condão de

poucos.

Desenvolvendo-se o que foi exposto, é conveniente que

se substituam as letras i a y, f a ph, e se simplifiquem gru-

pos, cujo emprego, justificado talvez em latim, no tempo

em que foram introduzidos, para indicar aos romanos a

pronunciação dos vocábulos gregos abundantemente adop-

tados pelos seus escritores, .6 para nós de nenhum valor,

sendo, como é, verdadeiro enigma para a maior parte das

pessoas.
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Se examinarmos esses grupos a um e um, patentear-

-se há a sua inutilidade ; mais do que isto, a sua incon-

veniência. Estou persuadido de que, se se adoptasse uma

pronúncia do latim mais conforme com o que sabemos ela

foi no período áureo da literatura romana, o que julgo ser

já quási impossível ^, todos esses lili e yy, que em portu-

guês nada significam, desapareceriam por si da ortografia

portuguesa. O til nenhum outro valor tem além do de t;

e mesmo considerado etimolójicamente, como costuma di-

zer-se, vemos que os nossos antigos, e muitos modernos,

o empregaram, sem explicação possível, em cathegoria,

systhema, Themudo, author, Thomar, Athayde,

theor, já emendado por Duarte Núnez do Leão, na sua

Ortografia ^. O pli só muito recentemente foi generalizado

aos vocábulos a que se presume orijem grega, e não a to-

dos. Nos séculos passados escrevia-se quási sempre f, a

que Bento Pereira [Ortografia, Lisboa 1665, p. 24] dá a

preferência.

Assim também, encontramos Filodemo em Camões,

filósofos em Diogo de Couto, para não citarmos mais

exemplos antigos. E conveniente, porém, indicar já aqui

ao leitor que a única escrita peninsular certa, e ainda não

de todo desusada em Portugal, é Felipe, e não Filippe

ou PMlippe. Diogo do Couto, na Epístola preliminar, ofe-

rece as suas Dég.vdas da Ásia a «El-Key Dom Felipe»,

1 A Associação de línguas modernas, de Londres (Modern

languages Association), nas suas sessões de 19 e 20 de dezembro de

1901, expressou o voto e resolveu promover a tentativa de reformar

a pronúncia do latim. V. Lk Maítre pho.nkxique, 1902, p. 39.

3 É sabido que temudo é o particípio passivo do verbo te-

mer. Desses particípios em -udo, de verbos em -er, restam hoje pou-

cos vestíjios em vários adjectivos como teiido, manteúdo. F. Mén-

dez Pinto (Peregrinação, cxcvi), ainda usa retetidos=retidos.
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e é de notar que a ediçEo [Lisbea, 1602] emprega cll e

th, imitando a ortografia latina, em Achilles, Parthos,

Themístooles, etc.

Em tempos mais modernos, em meados do século pas-

sado, Manuel António Ferreira Tavares empregou sempre

f por pli, nas suas Lições de Filosofia [Coimbra, Impren-

sa da Universidade, 1846], conquanto usasse de outros

símbolos greco-romanos, como são rh, th, ch, y.

A razão da conservação destes, e substituição daquele,

está em que, tanto moderna— como antigamente, ao rh, th^

ch e y se davam valores absolutamente iguais a rr, t, e^

i ao ler-se latim, emquanto ao ph se não atribuía já o va-

lor de p, mas sim o de
f, representando-se portanto por

esta . letra.

O ch tem ainda inconvenientes mais graves que o ph
ou th, pois designa e designou sons diferentes. Se, escre-

vendo com toda a coerência etimolójica, ortografarmos

choro (coro), não sei como se há de diferençar de chôro

(afim do verbo chorar), a não ser que se ponha cedilha

no o, como propunha a medo D. Núnez do Leão. Nenhum
h foi jamais proferido nestas palavras portuguesas, e ne-

nhuma escrita, pretensamente etimolójica, fará que em
tempo algum ele se pronuncie em rhetórica, throno,

párocho, philosophia, etc. Por outra parte já escreve-

mos talo, catecismo, carta, cirurgião, etc, se bem que

os grupos th, ch fossem aí tam justificados, como o são em
outras palavras. Mesmo em latim Yarrão preferia a escrita

retor a rhetor.

É digno de reparo que um nosso grande helenista e

sócio da Academia, num parecer a ela em tempo apresen-

tado, já se pronunciava contra a manutenção destes sím-

bolos exóticos: foi António José Yiale, a quem o profundo

conhecimento da literatura italiana patenteara o absurdo

de tais modos de escrever, em português. António de Ser-
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pa, no seu parecer dado pela mesma ocasião, conformoii-se

com esse modo dê ver, indo mais lonje ainda, pois dester-

rava if^ualmente as letras geminadas e outros vestíjios da

ortografia latina, inúteis na leitura do português.

Pela sua parte, o y é motivo de constante embaraço

para quem queira escrever com acerto; aos que se não

preocupam com preceitos serve ele apenas para ridícula— e

pedantemente alardearem saber que não possuem; Como

alatinadamente o vêem em várias palavras, nas quais en-

ti-a como primeiro elemento o vocábulo grego o^llov^

«folha», os pseudo-eruditos trasladam-no a outras, cujo

primeiro elemento ó oí^^oç^ «amigo»; e assim vemos, prin-

cipalmente nos peri()dicos, em artigos assinados porém,

pliylosopliia, como vemos lytliograpliia, por analo-

jia falsa com typOgrrapMa, que por outra parte já trou-

xe a escrita typoia, isto 6, tipóia, «maca» , a que se

deram as honras de um étimo gi"ego. Ohristo, como é

sabido, já deu sachristão por saoristão, cliristal por

cristal, e não é i-aro ver-se propliano, como se tivesse

relação com proplieta.

Yale talvez a pena fazer aqui um excurso, para avi-

var a memória de factos, que podem não estar lembrados.

Examinemos, pois, detidamente, o que são em si os quatro

grupos de letras, denominados de etimolojia grega, eh,

ph., rll, til, e o y como letra etimolójica.

Quando se afirmou o predomínio da literatura grega em
Roma, e mesmo em tempos anteriores, desde o ii século

antes de Cristo, porque o da língua já havia criado fun-

das raízes em época mais antiga, a gente culta caprichava

em dar aos vocábulos literários gregos, que em grande có-

pia eram usados, não só pelos escritores, mas até no trato

social das classes instruídas, pronúncia, quanto possível,

idêntica á que eles tinham naquela língua. Os novos sim-
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bolos ph, til, eh., rh, y foram então introduzidos, e eram

destinados a representar com fidelidade essa pronúncia. ^ Os

escritores antigos, porém, davam aos vocábulos gregos, que

se haviam vulgarizado, formas alatinadas, como veremos.

A única razão, pois, de tais letras e grupos não preva-

lece actualmente, visto que se lhes não atribuem os valo-

res especiais que eles figuravam para os romanos do sécu-

lo de Augusto, porém sim os que os romanos antigos lhes

davam, que subsistem nas línguas modernas, e se escreviam

com letras do abecedário latino, e não com estes artifícios,

imperfeita imitação da escrita helénica.

Alegará talvez alguém que de todos estes símbolos, cli,

ph, th, rh, y, se servem com a mesma aplicação france-

ses, ingleses e alemães. You responder a esta alegação.

Entendo que se por uma vez, e decididamxente, nos

não emanciparmos dos primeiros, como modelos de orto-

grafia, nada poderemos fazer sensato e aceitável neste

particular. A ortografia .francesa foi desfigurada e masca-

rada pelos escritores do século xvi ao xvni, e alterada

consideravelmente pelo famoso Rabelais e outros do seu

tempo : assim o reconhecem e confessam contritos os seus

mais abalisados filóbgos contemporâneos. Quem escreveu,

contra o estilo antigo, sçavoir, porque em latim há seio

significando «saber», ignorava que aquele vocábulo vem

de sapere; emendaram-no ao depois e fizeram bem; mas

ainda não emendaram sceau de sigillum, scier de se-

care, nem poids, que imajinaram provir de pondus (um

absurdo, pois que vem directamente de pensum), e cente-

nas e milhares de outras palavras, cuja boa escrita foi de-

1 V. sobre este objecto, como sobre outros muitos pontos, re-

ferentes quer á pronúncia, quer á morfolojia latina, a excelente obra

de W. M. Lindsay, The Latin language, [Oxford, 1894], já citada o

que terei ensejo de- citar ainda muitas vezes.
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turpada pela fantasia de se lhes darem étimos disparatados,

em tempos nos quais a etimolojia era um entretenimento

de fantasia vã. A sua Academia continua a imprimir for-

cenô, apesar do italiano forsennatO, e mil outros erros

etimolójicos semelhantes \ Já não foram pequenas a per-

turbação e incouseqiiéiicia trazidas á nossa ortog"raíia pela

cegueira de ver no francês modelo a seguir para tudo, ató

par^i a escrita portuguesa ; urje acabar com tam absurda

desnacionalização, que no caso sujeito equivale a trocar-se

a verdade pela mentira.

A propósito dos vocábulos pèSO, pesar portugueses,

aos quais pensum deu igualmente orijem, é útil observar

que nenhum fundamento há para a distinção que alguns

escritores, e entre eles Almeida Garrett, quiseram estabele-

cer entre pesar em balança, e pesar, aflijir. Gil Vi-

cente rima pès, síncope de pê:;e, ou pese, com portu-

guês:

Fala aravia português,

Irei, inda quo me pês

O verbo pesar nesta acepção ó antigo em várias lín-

guas românicas, e Dante (Vita Nuova) emprega-o na

seguinte frase: «che a molti amici pesava delia mia vista»

— que Francisco Costèro interpreta da seguinte maneira:

«che a molti suoi amici doleva (il vederlo tanto mingher-

lino)»

.

Os ingleses teem também ortografia tam extraordiná-

ria, conquanto mais explicável do que a francesa, que não

^ Y. passim «Le Róformiste», no qual se teem publicado

substanciosos artigos sobre este objecto, o que torna dispensável a

consulta de obras de mais reconhecida autoridade.



48 ORTOORAFU NACIONAL

creio haja alguém que de boa fé a defenda, ou queira imi-

tar. As censuras e sarcasmos que motiva, mesmo em In-

glaterra e nos Estados Unidos da América do Norte, são bem
notórios, e até o parlamento lhes tem prestado eco em ambas

as nações. Na realidade as Ilhas Britânicas parecem fada-

das para enjenharem ortografias abstrusas. Não é somente

a sua língua oficial, de estirpe germânica, a que possui

lima ortografia que assombra estranjeiros e nacionais; das

relíquias de línguas célticas ali faladas, línicamente o galês

tem escrita simples, racional e intelijível ; a do gaélico da

Irlanda, e a do erse dos serranos da Escócia (Highlanders)

são tanto oii mais complicadas que a inglesa, a qual já o

não é pouco, se a compararmos ás escandinavas, á alemã,

€ principalmente á holandesa, mais simplificada e melhor

harmonizada ainda no dialecto do Cabo (Cape-Dutch). ^

Devemos advertir igualmente, no ponto de que nos es-

tamos ocupando agora, em que, dos símbolos gregos indi-

cados, o th. teem os ingleses de o conservar, porque, ao

lerem latim ou grego, lhe atribuem o valor que ele tem

nos vocábulos destas procedências usados na sua língua

—

o que lhe dão no maior número de palavras propriamente

inglesas, principalmente se é inicial, como em tMnk,
thirst, etc: ainda pois que proscrevessem os outros gru-

pos, teriam de conservar este, para não falsearem a pro-

nunciação dos vocábulos em que actualmente figura, mes-

mo abusivamente, como em author. ^

Examinemos o que fazem os alemães, que possuem or-

* Veja-se A, "VYerner & G. Hunt, Elementaey Lessons in Cape

DuTCH [Oxford, 1901], p. vi.

3 V. Henrique Sweet, History of LANauAGE, Londres, 1900, p.

75: — «Thus English is fiill of historically incorrect pranunciations,

as when we pronounco author with^, instead oí t».
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toííraíia mais regular e sóbria, mormente depois que a re-

foi-maram uos nossos dias. O que dissemos com relação ao

símbolo th, referindo-nos aos ingleses, temos de o repetir

-aqui acerca do oll. Os alemães, ao lerem grego ou latim,

« ao usarem nomes próprios ou alguns termos de uso uni-

versal dessa proveniência, proferem o eh. como na sua lín-

^'ua, isto é, de maneira diferente do k, o qual, dito seja

de passajem, substituem sem o menor escrúpulo, até nos

nomes próprios, ao c, que também, para o banirem de

todo. é figurado por z antes de e e i, por exemplo, em

zivilisieren. antes escrito eivilisieren, a que o Dr. Au-

gusto Yogel dá ainda a preferência [Nachschlagebuch der

DFXTSCHEX SPKACHE, Berlim, 1902]. O Dr. F. Tetzner, po-

rém, usa de k, z, f, i, em vez de c, ph, y f
Wõrteeverzhohnis

zuR DEUTSCHEN Rechtschreibung]. Substituciu, pois, Ictras do

seu alfabeto a letras romanas diversas, para o germaniza-

rem, e fazem bem. É de sentir, unicamente, que não le-

vassem a coerência até mais lonje, desterrando o th, o ph
e o rh.

Convêm, contudo, não esquecer que em alemão os vocá-

bulos latinos e gregos sobrenadam, no imenso vocabulário

germânico, em que são forasteiros intrusos e de que não

formam parte constitutiva, integrante e assimilada, como

acontece ,nas línguas românicas aos latinos, e a grande

parte dos gregos, quer estes lhes viessem por intermédio do

latim, quer por derivação artificial recente.

Das três línguas cultas europeias, que ainda usam

símbolos greco-latinos, só uma é irmã da nossa, e já vi-

mos que não temos por que envejar-lhe a ortografia.

Julgo, portanto, ocioso insistir em que nenhuma destas

três — a francesa, a inglesa ou a alemã — é modelo que se

siga, nem exemplo que se aponte como autoridade no as-

sunto de que estamos tratando— formular regras de orto-

grafia portuguesa; como padrões a imitar, não creio que

4
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possa haver dúvida em que o castelhano e o toscano lhes

devem ser preferidos, como dissemos.

Encaremos a questão por outra face. Examinemos agora

-o que são em si esses símbolos : eh, ph, rh, th, e y. O va-

lor das letras gregas, que os romanos figuraram por letras

do seu abecedário seguidas de h (/, í)-, p, ^) e o t (u), está

averiguado que, quando foram acrescentadas ao primitivo

alfabeto grego, valiam respectivamente por k, t, j), segui-

dos de uma aspiração (o h germânico inicial)
;
que o u valia

por ?í ,• e que o p, rh, era provavelmente fricativo, o que

quer que fosse semelhante ao rx polaco, ao r cheque, um
r assibilado como o proferem os brasileiros, em grande

parte, no fim de sílaba, como em mar, ter : por este mo-

tivo os romanos, apesar dos protestos de Yarrão e outros

escritores, o não figuraram pelo seu r inicial ou er me-

dial (pp), de que se diferençava. O u, y, do valor de u pas-

sou ao do u francês (w), ou cousa semelhante, e por isto os

romanos o diferençaram do seu v, escrevendo-o y, por

exemplo no vocábulo 1 a c r ym a
,
que também se escrevia

la c ruma e lacrima. Por aqui se vê quam pouca razão

teve Alexandre Herculano, que por outra parte fez tantas

restaurações e correcções oi"tograficas sensatíssimas, ao es-

crever em português lagryma ; tam pouca,- como em in-

troduzir a ortografia septe, em vez de sete, que devia já

ser a forma popular latina [sette(m)],

O u grego, antes da influência helénica na ortografia

latina, foi representado primeiro por v, como em tumba,

depois por y, como em c i c n u s
( cisne, que alguns etimó-

logos ferrenhos escrevem também em português cysne,.

naturalmente para lhe figurarem o airoso arqueado do pes-

coço, motivo ponderoso pelo qual alguns poetas modernos

franceses preferem cygne a cigne, ao fazerem versos

para os olhos. Quando os romanos se deram, por moda, a
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pronunciar com todo o rigor, á grega, os vocábulos desta

proveniência, adoptaram o y, para o qual o imperador Cláu-

dio prescreveu um símbolo especial, que desapareceu, da

escrita latina com o seu reinado, de companhia ^ com mais

três letras novas por ele inventadas.

Muitas vezes os escritores do período áureo romano

empregaram o y em vocábulos latinos, na suposição de que

estes proviessem do grego, como por exemplo em s y 1 u a ,

.

lyrapha', escrita errada, transmitida também, por in-

fluência do classicismo, ás línguas modernas que ainda não

souberam emancipar-se de tal predomínio, criando ortogra-

fias suas. E este mais um exemplo da prejudicial mania

etimolójica a complicar a escrita. Assim, vemos em certo

período da nossa literatura dos princípios do século findo

as grafias erróneas Sylva, Sylvestre, etc, igualmente

com y por i.

Os romanos, e entre eles Cícero, e ao depois Aulo

Gélio, empregaram a forma alatinada Ulixes por Ulya-

ses, que passou ás línguas românicas, e mais perto esta-

va da grega de certas inscrições, OATCCETC, em vez de

'OS-jTíTsu; ^. Contra toda a razão prevaleceu em português

a escrita Ulysses por Ulisses, de que usou Camões. A
verdadeira transliteração do u grego ó por VL e não por y,

pois na realidade era este o seu valor primitivo e assim se

transcreveu sempre nos ditongos au, s'j, ui, etc, isto ê, por au,

eu, ui, etc. O / por d neste nome está em perfeita analojia

com o l de lacrima, comparado ao grego Sá/tp-j e á forma

anterior dacruma, que por uma estranha rotação ou rever-

são reaparece modernamente no calabrês dcicrima, como o

1 Lindsay, The Latix lano. ii, § 11.

3 Lindsay Thk latin lang. n, §§ 5 e 8.

3 Pape, WõRTERBucH DER Griechischen EiGENNAiiEN, Bruns-

vique, 2. a edição, 1875.
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toscano lassare, lupo são naquele dialecto dassare, dupu^.

Há mais dições latinas que revelam o mesmo fenómeno, o

qual é frequente : cf. o português usual nádega com o

dialectal e o castelhano «aZ^«)natica}natis, latino, e

jiw/^ar)iudicare.

Yoltemos ás três consoantes aspiradas kh, th, ph (em

grego 7, í>, 9). Há, pelo menos, uma^ ortografia europeia,

sem contarmos as transcrições dos alfabetos da Índia e as

científicas, que ainda emprega estes grupos com o valor

de verdadeiras aspiradas, isto é, k, t, p^ seguidos de aspi-

ração antes que se profira a vogal com que formam sílaba.

Essa ortografia é a usada pelos vascongados franceses, que

as possuem nos seus dialectos (o labortano e o soletano),

bem como o h simples; por exemplo nos vocábulos, khe,

«fumo» , athe, «porta» , aphal, «baixo» , hirvr, «três»
,
que

os vascongados de Espanha (dialectos biscainho e guipus-

coano, por exemplo) proferem e escrevem que, ate, apal,

irur, sem h aspirado. Em grego, essas consoantes aspira-

das kh^ ph, th, com o andar dos tempos foram transfor-

mando a sua aspiração em africção ; convém saber, passa-

ram a proferir-se como k, t, p seguidos respectivamente

das suas fricativas homorgánicas, cli alemão ^, th. inglês de

thank, e um /"pronunciado com os dois lábios, como o f
do espanhol vulgar do Chile [v. Kodolfo Lenz, Die cmLENi-

SOHE LAUTLEmíE VERGLIGHEN MIT DER ARAL^vA^'ISCHEN, ifl « Zcit-

schrift fúr romanische Philologie » , xvn, p. 209, 3]. E to-

davia possível também que esse pf fosse proferido como

o pf do alemão do norte, no qual tanto o p como o f são

lábio-dentais.

* KrITISCHER JaHRESBERICHT iJBER DIE FoRTSCHRITTE DER EoMA-

NiscHEN Philologie, V, 1, p. 153.

2 Os dialectos alemães da Suíça teem a africata kch, como em
Tcchommen, ai. khommen e kommen.
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Lindsay {op. cit.) diz-nos ainda que o f por ph não foi

usado em latim antes do iv século da era cristã, conquanto

se encontre em inscrições plebeias, e mesmo em Pompeies,

por exemplo em dafne por Daphne. Diz-nos mais [ii, § 114]

que o f latino começou por ser bilabial, como já adverti-

mos. No tempo de Aulo Gélio porém, era sem duvida lá-

bio-dental, o que se infere da descrição, feita muito antes

dele pelo gramático Terêncio Mauro, no n século da era

vulgar.— «imum superis dentibus adprimens la-

bellum spiramine leni, e de Mário Yitorino, em ver-

so, que a análoga a esta.

O fundamento com o qual Lindsay atribui ao f la-

tino o valor primitivo de fricativa bilabial surda é a escrita

im fronte por in fronte, e outras semelhantes. Não é

bastante convincente, visto devermos reflectir em que, não

havendo em latim letra que designasse um m lábio-dental,

é de presumir que este fosse representado ora por n, ora

por m. Em italiano preferiu-se-lhe a escrita n, como em

inferno, ninfa, mas com fidelidade igual se poderia es-

crever imfemo, nimfa, pois a verdade é que a nasal em
«

tal situação não é idêntica nem a m^ nem a n.

A alteração ou simplificação das aspiradas foi ainda

mais longe, com o tempo, desaparecendo dos ditongos con-

sonánticos o seu primeiro elemento, as ténues k, t, p, e fi-

cando somente as fricativas eh (alemão), th (inglês) e f;

assim como no português do sul e no francês moderno a

antiga africata eh. (tx) ficou reduzida, pela queda da ténue #,

ao som á;, com o qual eiii português se confunde há dois

séculos na língua culta. Fenómeno idêntico se produziu na

pronúncia do ee, ei (íie, fxi) mediais florentinos, que se

proferem xe, xi, como em pexe por pece (petxe) geral toscano

e romano. É este um dos muitos casos de simplificação e

facilidade de emissão, adquiridas em obediência á lei fisio-

lójica do mínimo ^esforço, e em certo modo análogo ao da
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condensação de ou em ô no sul de Portugal, e que 6 uma
simplificação também.

E natural que assim transfornaadas recebessem os ro-

manos essas antigas aspiradas, já reduzidas a fricativas no

dialecto comum ático. É desta opinião Frederico Miiller ^,

pois afi.rma sem hesitação : — /, í>, o não são (em gre-

go antigo) ditongos de consoantes {k-h, t-h, p-h), mas sim

fricativas simples. E assim que no dialecto lacónico o c cor-

responde ao ^.

Entre o 9 grego e o / latino, porém, havia de certo

diferença, acusada pelos gramáticos romanos, e entre eles

Quintiliano [Da Instituição do Orador, tom. i, versão de Vi-

cente Lisbonense, Lisboa cio 10 oclxxvii, p. 47 e 48] : e

cita Cícero, o qual mofara de uma testemunha que não po-

dia pronunciar o r do nome do seu cliente Fundánio, pro-

ferindo em vez dele 9. Como é provável, mas não certo,

que o f latino tivesse o valor do f português, segue-se que

o ph diferia deste ; mas era com êle muito parecido, a dar-

mos crédito, como devemos, ao que diz Aulo Gólio [Noctes

Atticae, I, xvim Lípsia, 1870]: — ISÍam quod a Graecis

nunc xlÍTZTq:; dicitur, antiquiore Grraeca lingua

çwp est dictum.Hinc per afÉinitatem literarum,

qui 9ájp Graece, Latine fur est.— Este 9(õp é conec-

so com (fápo), latim fero, inglês to bear, «levar». No iv

século, quási pelo tempo em que Aulo Gélio escreveu as

suas interessantíssimas Noites Atiças, parece que o ph. já

equivalia ao f em latim, pois Diomedes dá como regra or-

tográfica que o f se deve empregar em palavras latinas, e

"^ Grundriss der Sprachwissenschaft, vol. III, tom. 11, Yiena,

1887, p. 423 : Die Laute y í) © siiid tiieht Consonanten Diph-

thonge {k-h, t-h, p-h), sondem einfaehe Fricativlaute. Deni ^ steht

im laconischen Dialecte direet a gegeniíber. Veja-se também sobre

este objecto a notícia que dei do livro de C. Fauhnann, Das Buch der

ScHRiFT [Yiena, 1880], in «Positivismo», tom. iii, p. 415 a 418.
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O ph nas peregrinas \ Isto explica a razão pela qual os ro-

manos, imitando os gregos, transcreveram o rõA hebraico

por ph e não por f, nSo havendo dúvida em que êle se

proferia como
f,

pelo menos depois de vogal.

Seriam, pois, o ye o d- para os gregos dos primeiros

séculos da era cristã, e para os romanos seus contemporá-

ii?os, pouco mais ou menos o que para os alemães é o eh.

e para os ingleses o th, inicial principalmente. E incon-

testável que na pronúncia vulgar dos florentinos existe uma

íricativa gutural, comparada por Volney [L'alphabet euro-

rÉEX APPLIQUÉ AUX LANGUES ASIATIQUES, Paris, M DCCC XXVI, p.

^9] ao ^ arábico : o que não 6 absolutamente exacto, como

tive já ocasião de verificar em Florença, pois aí lhe dão,

por exemplo em la casa^ le case, i campi, o valor que

tem o g{i() antes de vogal ou r em grande parte da Ga-

liza, convém saber, o do oh alemão, na emissão do qual,

porém, os órgãos factores estão mais separados que neste,

assemelhando-se portanto melhor ao h aspirado também

alemão ; ex. : gato, guerra, groira, etc.
^

Se na representação dos nomes hebraicos utilizaram

os gregos e os romanos /. eh, í)-, th, e 9, ph, para figura-

rem respectivamente Kap, Tãu, pca, é porque lhes davam o

valor, mesmo como iniciais, do eh alemão, do th inglês, e

do f português : contra a doutrina massorética, que só lhes

atribui tal valor depois de vogal. Aqueles valores tiveram

efectivamente as três letras y, í)^ e (p no princípio da era

cristã, no período bizantino, e teem no grego moderno e

no albanês escrito com caracteres helénicos, dialecto tosco.

Isto dá talvez razão a Yolney {op. cit), quando repele o

valor de /.•, t, p, que a Massora lhes atribui nessa situa-

^ Lindsay, Lat. lang. ii, § 114.

3 V. CoRRESpoNDANCK Philologique, íii «Eevue Hispanique»

,

1899, p. 22.
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ção, como repudia tambóm toda a interpretação massoré-

tica da leitura hebraica, e os sinais variadíssimos com que

esta a ficsou, e que a regulam ainda hoje na pronúncia

€lássica, com pequenas alterações.

É, pois, risível o pretender Madureira Feijóo que se

devia manter o ph final em Josepll, por ser mais que o

ph latino ou (p grego, por ser « uma aspiração hebraica>

,

que êle não disse o que seja, nem em que consista.

Os sons, porém, do til e do eh não passaram ao ita-

liano, nem ás outras línguas românicas; e se os italianos

ainda empregam o grupo oh, (como o gh), é apenas para,

lhe darem o valor que nós damos ao qu (e ao gu)^ ist[>

é, o de confirmar ao c e ao g a pronúncia de explosivas

póstero-palatais, levemente modificadas no ponto de arti-

culação, como em cheto, ghetta: e ó por isso que mui-

tos vocábulos, que em português se escrevem, como se diz,,

etimolójicamente, por ex., archeologia, coincidem na es-

crita com a que teem em italiano; neste, porém, sem preo-

cupação etimolójica, mas sim como expediente gráfico, aiiá-

logo ao que empregamos usando qu, gVL antes de e, i.

Não tem o h valor pi-óprio nem em italiano nem em
português, como já o não tinha no latim vulgar, e até mes-

mo 110 literário em certas circunstâncias^ visto que era

nulo facultativamente no verso, quando, por exemplo se

elidia o ni final do vocábulo precedente, como se o se-

guinte começasse por vogal; foi aproveitado, portanto,

para suprir a insuficiência do alfabeto latino herdado: e

como ce, ci, ge, gi haviam adquirido valores diversos, o

h serviu em italiano para confirmar o valor que tinham o
e g antes de outras letras. Outro tanto fizemos nós com o

Tl, e com o próprio h, que na aurora da nossa literatura

designou um i átono antes de vogal, como em termho
=térmio^ «termo», e foi ao depois utilizado por três mo-

dos: 1.**, á imitação do provençal, para, acompanhando
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outras letras, representar os sons palatais, Ih, nh. e eh;

2.** para desunir vogais, como em sahir ; 3,», inicial, para

dar mais corpo a vários monossílabos, como ho (O), húu
(um), ou diferençcá-los de outros, por exemplo he (é); e

neste queria Constâncio que se mantivesse, por uma razão

de veras extraordinária : porque em persa se escrevia h
inicial na palavra que significa existência (!), o que, fran-

camente, não averiguei. O último emprego perdurou e

ficsou-se, e não são raros ainda lioje exemplos manuscritos

dos dois últimos, que se mantiveram por largo tempo, na

literatura impressa, ató quási os nossos dias.

O segundo emprego, isto é, o de desunir vogais que

ordinariamente formam ditongo, sobretudo se as subjunti-

vas eram i ou zí, como em possuhiO=jíí)ss2ííz<, íF. M.

Pinto, Peregrinação, cxciii] e dOhia=ffo^a [Azurara, Cró-

nica de El-Rei D. João i, cap. nij, foi, a bem dizer, geral, e

ainda hoje em dia tem adeptos ; deste modo, foram e

ainda são muito usadas as escritas sahir, cahir, sub-

trahir (neste vocábulo e seus afins, distrahir, contra-

hir, etc, o h 6 etimolójico) ; bahu, atahade, alahude,

e muitos outros, ainda os vemos escritos com h medial. O
vocábulo ahi está tanto no uso comum, assim ortografa-

do, que talvez seja difícil fazer que se aceite com a forma

aí, analójica com ainda, por exemplo, e que aqui empre-

go por coerência.

Seria, talvez, uma utilização muito lejítima esta do h,

para se evitar o uso de acentos; fora, porém, necessário,

para se manter a uniformidade, que esse emprego se ge-

neralizasse a todos os casos semelhantes, e nisto consiste a

dificuldade da sua adopção para tal fim. Se escrevermos

sahir, com h, para indicar que o i não forma ditongo

com o a antecedente, teremos de escrever também sahude,

pois aqui também o ii não forma ditongo com o «, e o h
ocuparia o lugar de 1 latino ou castelhano, como em sa-
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Mr (saliitem, salud; salita, salida). Por outro lado,

se em distrallir o h 6 etimolójico, haverá de inaiiter-se

em distraillO, distraiha, e creio que ninguém defenderá

esta escrita, na última forma indicada, nem em atrailia,

COntraiha, etc. Um escritor contemporâneo, preocupado

com a etimolojia, escreve abstralio, de que resulta a

pronúncia ahstrau^ que ninguém usa : omite, pois, uma
letra que se profere, e conserva outra que é nula: Nec
ius est.

O h como sinal de aspiração, que sucedera ao seu pri-

mitivo valor de fricativa velar surda ou póstero-palatal,

(o j castelhano actual, ou o cll alemão) ^, conquanto em-

pregado ortograficamente nos últimos períodos do império

romano do Ocidente, já na pronunciação vulgar se havia

perdido havia muito tempo. Há disto testemunhos directos,

e ó fenómeno que se tem dado em muitas outras línguas,

apesar de um filólogo inglês afirmar ser a aspiração um
dos fonemas que melhor se ouvem. Yemos, por exemplo,

que a aspiração desapareceu, no francês literário, mesmo

das palavras de orijem germânica
;
porque nas de orijem

românica ele se não pronunciara nunca, o que ó mais um
documento de que o latim vulgar o não possuía já. N"o

grego moderno nenhuma distinção se faz entre o espírito

Iene e o áspero : qualquer deles é nulo para a pronuncia-

ção. E conhecido, pelas constantes recomendações dos gra-

máticos, que em holandês a aspiração desaparece da maioria

dos vocábulos, mesmo inicial de silaba tónica. Em inglês,

o povo suprime-a nas mesmas circunstâncias, e é já regra

que o h apenas sôe' quando é inicial de sílaba tónica^. Que

este costume é já antigo, provam-no várias rimas, de By-

* Lindsay, Lat. Lang, ii 856.

2 V., entre outros tratadistas, Walter Rippmann. Elements of

Phonetics, English, French and German, Londres 1899, p. 22.
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ron, por exemplo.^ Em malaio, priíicipalmente no dos Es-

treitos, o h desapareceu igualmente, pronuuciando-se, i'erbi

grafia, a palavra hati (^jU), «dia» como se fosse escrita

arí i^j^). Em albanês flutua a pronúncia entre ^ark e

ark} latim arcus,^ omitindo-se o h em vocábulos em que

6 orgânico. O mesmo acontece no vascouço de Espanha

comparado com o de França, e tanto que o li inicial ou

medial os guipuscoanos e biscaiuhos nem já o escrevem

;

ex: amar, «dez», por hamar ; bear, «necessário»
,
por

behar. Aulo Gélio [Noctes Atticae, ii, 3, 34] aponta vá-

rias palavras em que se introduzira o h. «ut firmitas

<t uigor uocis iiiteuderetur»: lachrima, haluci-

11 a ri, a lie num, etc.

Já no tempo da república, mas ainda mais no do im-

pério, hesitava-se na escrita dos vocábulos, por que o h

como som havia desaparecido de muitos. Escrevia-se ora

por hora, por exemplo; e na derivação ou composição, lo-

go que o h inicial passava a medial, perdia-se toda a no-

i;ão da sua existência, mesmo na escrita clássica; ex.:

nemo)ne-hemo (homo); praeda ) prae-henda; de-

bere } de-hibere; praebere ) praehibere,

'

Outras vezes introduziu-se h, meramente gráfico, em

' Ovid's a rake, as half his verses show him,

Catullus scarcely has a decent põem.

DoN JxjAN, Canto i, 42.

O Famk!—if I e'er took delight in thy praises,

'T was less for the sake of thy high sounding phrases,

Than to see the bright eyes of the dear me d isco ver

They thought that I was not unworth to love her.

Stanzas to the Po.

2 Gustavo Meyer, Kurzoefasste albasesisghe Graídutik, Lípsia.

1888, p. 7.

3 V. Lindsay, Lat. Lang, n, §§ 56 a 60.
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vocábulos nos quais não tinha cabimento: humerus por

umerus (cf. onsus em úmbrico, ãsa em sánscrito); hu-

mor por umor, por influência de humidus, em que o li

fora acrescentado, talvez por aprossimação á forma humi,

«na terra» (arável), como parece ao sr. Vasconcelos Abreu.

Por aqui se vê que a escrita liombro, húmido, mes-

mo em ortografia etimolójica, é errada, pois o h não figura

na boa escrita latina, e já tem sido expunjido das edições

esmeradas, imprimindo-se hoje umerus, umidus: deve-

mos, pois, escrever em português ombro, úmido, mesmo

em ortografia rigorosamente etimolójica, como faz o sr.

Leite de Vasconcelos. Por outra parte, são bárbaras as

escritas philliarmonica, desharmonia, em vez de fi-

larmónica, desarmonia, pois é conhecido preceito de

ortografia grega que o espírito áspero desaparece do meio

dos compostos ou derivados, e somente fica sinal dele na

transformação de tt, t, v. em 9, í), y. E por esta razão que

também devemos escrever fllelenos e não pliillielenos

em que, demais a mais, pode o Ih ser lido como em filho.

Os espanhóis conservam h inicial, não obstante o gran-

de humanista António Nebrissence (Lebrixa) o haver pros-

crito, há perto de quatro séculos, dos vocábulos em que

ele se não proferia ; de então para cá desapareceu na pro-

núncia de muitos outros no castelhano comum e literário,

em todos aqueles em que ó pronunciado ainda pelos anda-

luzes, e corresponde a f do castelhano antigo, quer em
palavras de orijem românica (excepto antes de u, fuego,

e não liuego), quer em outros de orijem arábica, como

alhucema (português «alfazema»): de modo que a escrita

está neste ponto em desacordo com a pronúncia do centro

de Espanha, na actualidade.

Por outra parte, vemos que os italianos desterraram

o li de todas as palavras, excepto de três monossílabos,

ha, hai, hanno, para os diferençarem de a, ai, anno,
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tf

c desses mesmos já recentemente o lecsicógrafo Petròcchi,

e com ele vários escritores contemporâneos o baniram

também. Bom fora que os imitássemos, no que não faría-

mos mais que seguir o exemj)lo dos nossos antigos autores,

que em geral só o empregavam para desunirem vogais

(sahir), e para diferençarem i dej, e u de v, como em

hia, huivar, etc, ou distiiiguirem palavras que de outro

modo se não diferençavam, he (ô), e e {í).

Conservo o h inicial, provisoriamente, proscrevendo o

h medial entre vogais ou depois de consoante, porque esta

simplificação causará menor estranheza do que a da sua

supressão quando inicial. Deste modo escreveremos aí,

compreender, inibir, inábil ; e com tanto maior razão

estes últimos, quando o nh. pode ser orijem de má leitura,

pois, tem, como o Ih,, valor especial na ortografia portu-

guesa. A confusão a que se presta a escrita nh valendo n é

causa de muitas vezes ser assim interpretada, mesmo quan-

do deva dar-se-lhe o valor que representa propriamente.

Não 6 raro ouvir-se proferir o nome próprio africano

Inhambane, com im-ambáne, em razão da pluralidade

de valores dada ao grupo nh ; como é frequente ouvir aos

portugueses, que somente conhecem o francês pela leitura,

pronunciar as palavras francesas bonheur, malheur,

dando ao nh e ao Ih o valor que estes grupos teem em
português.

Temos visto semelhantemente o termo técnico de mi-

iieralojia lignite, isto é, lig-nite I latim lignus, escrito

linhite, do francês lignite, por imitação da pronúncia

que se dá naquela língua ao g;n.

Farei ainda algumas considerações relativamente ao

h ligado a uma consoante, oh, ph, th, rh.

Até meados do ii século antes de Cristo não havia em
latim ph, th, eh. A innovação de representar por estas

combinações o 9, S- e
}(_

gregos começou, como já disse,
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pela escrita de vocábulos peregrinos, usados em latim,

philosophia, elephantiis, etc. Por analojia, erroii-se

a escrita de vários vocábulos latinos, que anteriormente se

escreviam sem li, como pnlcher por piílcer, a que se

supôs orijem grega. Outras vezes o h. miidou de lugar, si-

nal de que se não proferia: incoho por inchoo. Antes,

nos vocábulos gregos adoptados em latim, transcreviam-se

as aspiradas pelos símbolos das ténues latinas; ex, : lance a

por ^óy/;/], Acilles por A7a7.su;; triumpus vem nos

Carmes dos Irmãos Arvais, em vez de triumphus, e igual-

mente se escrevia, mesmo no latim literário, purpura pelo

grego TTop^púpa, tus por t li u s ,
^ P o e n i e p u n i c u s por

Phoenices, phoenicius.

Pode a estes exemplos acrescentar-se palanga por

phalanga, grego oyAáYyv], de onde talvez proceda o cast.

palanca, port. pança, de que proveio pancada. Já re-

feri um passo de Aulo Gélio, em que o 9 grego foi repre-

sentado por f (fur por çolp), se ó que fur, aíim de fero,

não existia na língua, sem inílaencia do grego 9iõp, aíim

também de «pspto, árico \/b'ar. ^

Com respeito ao rh, grupo empregado pelos doutos

romanos para representar, ao depois, o
p
grego, vemos que

em vocábulos de introdução anterior ao tempo em que o

estudo do grego se disseminou em Roma (e tanto que Quin-

tiliano \op. cit.] era de parecer que primeiro se ensinasse

ás crianças a gramática grega, e depois a latina), em tem-

pos, digo, em que ainda não havia sido introduzida essa

escrita artificial, o r figurava o p, como vemos em Rodus,

em vez de Rhodus.
Cumpre ter em atenção ainda que, no latim popular,

1. Lindsay, Lat. lang. ii, § 33.

3 Veja-se uo Vocabulíeio sáxscrito-poettjouès, de Vasconcelos

Abreu, p. 113.
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de que se orijiuaram as línguas românicas, o eh. e o til

em nada se diferençavam do c e do t, pois sabemos que

como estes foram tratados nos vocábulos que para elas

passaram. Assim, vemos que spatha deu em francês es-

pée, épée, e em português espada, como se fora spata;

que concli(u)la deu conolia, e concha, conca, (cast.

cuenca); cochlearem deu collier ^, como apicula,

abelha, isto 6, come se não tivessem h em latim. Cf. ain-

da TiLiMACO, por TELEMACHO, uuma inscrição latina em P.or-

tugal ^.

O mesmo aconteceu com vocábulos que nos vieram

por intermédio do latim eclesiástico, como arcebispo de

archiepiscopus, arcipreste de archipresbyter; e

havia tam pequena conscióncia do valor do ph, que tanto

em italiano, como mesmo em castelhano e português, a

palavra, perfeitamente erudita, sphaera foi interpretada

como spera por Dante, entre outros, e por espera na pe-

nínsula Hispânica. Duarte jS"únez do Leão faz na sua Or-

tografia a correcção desta palavra, nos seguintes termos

:

— «Spera, tem esperança, verbo, Sphera, corpo redon-

do, nome.» — A primeira edição dos Lusíadas ainda traz

Emisperio, (iv, 75 e v, 14) por Hemispheiíio, que figura

na estância 65 do Canto i.

Acrescentaremos mais exemplos do emprego das for-

mas (e)spera e emisperio.

. . . quando vidi un fcco

eh.' emisperio de tenebre vincía.

Dante, Divina Comedia, Inferno iv, 68 e 69.

Tu hai i piedi in su picciola spera
Idem, ib, xxxiv.

^ É natural que esta palavra nos viesse directamente do francês

cuillère; a forma portuguesa, como a castelhana, 6 cuehara^ o quo

em nada invalida a conclusão.»

2 Aecheologo poktuguès, V, p. 284.
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— «Entre los elementos el fiiego, por ser mas activo,

es mas noble, j en las esperas puesto en mas noble lu-

gar»— Comedia de Ca.listo y Melibea^.

Espera é também a forma nsada no Roteiro de Dom
João de Castro 2 e no Esmeraldo de situ orbis, de Duarte

Pacheco, conforme a edição de Lisboa [Imprensa Nacio-

nal, 1892], a qual só muito acauteladamente, porém, deve

citar-se, pela imperícia, desleixo e ig;noráncia que revela

da parte de quem dirijiu tal publicação, apenas apreciável

pelos facsímiles que a acompanham.

Garcia de Resende na sua Miscel.ínea (xlvi) confirma

a pronúncia com 2^, iic>6 seguintes versos

:

El-rei Dom Manuel era

Filho miús moço do infante,

Teve por divisa espera,

Esperou, foi tanto avante,

quanto tua onra prospera.

Já Gil Yicente empregara a mesma homonímia, para

fazer um trocadilho, na Romagem dos agravados :

Cuidei que eles me esperaram
por não ficar em camisa,

e com o que me''consolaram

foi dizer que não tomaram

espera por sua divisa.

O vocábulo espera, no sentido de «peça de artelha-

ria» parece ter a mesma orijem, e aparta-se da nomencla-

tura então usada para tais armas de guerra, cujas denomi-

1 Eeimpresion publicada por E. Foulché-Delbosc, Paris, 1900,

p. 38.

2 Paris, 1833, p. 171.
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minações eram geralmente tomadas dos nomes de vários

animais, verdadeiros ou imajinários, estranhos pela sua fe-

reza ou grandes proporções, como leão, camelo, falcão,

basilisco. Citaremos três exemplos daquela palavra em
tal acepção.

— Cinco peças por proa, e algumas delas passamu-

ros e liões e esperas —

^

[peregrinação, vuJ.

—
^ Chegado o inimigo em pouca mais distância de

um tiro de espera,— [Frei Domingos Teixeira, Yída de

Dom ííuno Alvarez Peueuía, livro iii, p. 365].

--Haveria oitenta peças entre esperas, selvagens,

meias esperas e falcões— [Lopo de Sousa Coutinho, His-

tória DO CERCO DE Dio, u, cap, xii].

O dr. Leite de "Vasconcelos já se referiu a este vocá-

bulo, que, como vimos, se pronunciou por muito tempo

espera. E provável que fossem os gregos bizantinos que di-

fundissem, ao depois, a pronuuciação com f (rrçaipa).

Não era também o valor diferente dado ate th, a c

e eh herança greco-roraana em nenhuma das línguas nó-

vi-latinas, visto que, nos vocábulos transmitidos oralmente,

o t e o th., o c e o eh. tiveram respectivamente sorte

igual, sofreram modificações idênticas, como o provam os

já citados e outros que se poderiam aduzir : codorno de

de cothurnus, cadeira de cathédra, bodega e ade-

ga de apotheca, clrurjião de chirurgus, com um
suficso, etc. Sabemos também que já em latim a forma se-

pulcrum alternava com sepulchrum, e pulcer com
pulcher, como vimos, por iníluóncia helénica.

O ph e o f foram semelhantemente equiparados am-

bos ao /*em muitas palavras, por exemplo: phaseolus e

faseolus, que deu feixóo e feixón em galego, feijão

em português; pliasi anus e fasianus que deu faisão;

phlegma e flegma, que deu freima. Vimos também
que a escrita ph foi ao depois mal interpretada como p em
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espera por esfera (sphaera), a que se podem comparar as

formas românicas troféu, tropllée etc, latim tropaeum,
grego TpÓ7:atov, e a latina Bosphorus por Bosporus
(Bór>7kOpo;), exactamente a permutação inversa da que se

deu em spera por sphaera.

Confrontem-se ainda os seguintes vocábulos, em que o

pll medial se abrandou em r, como se fosse f: aventes-

ma, de a ptantasma; escarvar, de scariphare;

Cristóvão, de Christophorus; Estêvão, deStepha-
nus; como o f ãe profectus passou a v em proveito, e

o de defensa em devesa, castelhano detiesa, antigo de-

fesa, e em ávrego de Africus (Uentus).

Tem cabimento aqui dizer que o ti, final, com que al-

guns escritores adornam certas palavras hebraicas, ái-abes

e ató indianas, nenhuma plausibilidade tem. Em hebraico,

e principalmente em árabe, esse h, se assim tem de ser

transcrita esta letra (p], ^), serve, na maioria dos casos, para

indicar uma vogal final, e não uma consoante ; e bem fez

o sr. David López ^ em ortografar Alá Xarquia, imitando

com muito discernimento os nossos autores antigos, que

sempre escreveram Baçorá e não Bassrah^ Sara e não

Sarah. Em sánscrito, como nas línguas modernas da ín-

dia, não existe h final senão em raízes, e estas, por si sós,

não são vocábulos que se pudessem trazer de lá.

Não há, pois, fundamento plausível para o emprego

de lili inúteis em palavras portuguesas, qualquer que seja

a sua orijem ; e se eles se devem expunjir dos grupos cli,

til, rli, com maior razão cumpre não empregá-los em ou-

^ y. passitn o erudito Prefácio aos Textos km aljajiia portu-

guesa. [Lisboa, Impr. Nac. 1897], trabalho doutíssimo, para o qual

todo o encarecimento e louvor são justiça, de que é credor o ara-

bista, que já tem não pouco enriquecido a nossa literatura com obras

referentes á influência e relações dos moiiros com Portugal.
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tros de introdução recente, como são bh, dh, gh, kh e

até hh (!), que devem ser reduzidos a b, d, g, c, qu ou

k, e h., quer sirvam para figurar aspiradas das línguas da

Índia, quer fricativas ou enfáticas das línguas semíticas, ou

de outras.

Em geral, pretendeu-se justificar os grupos bh,

dh, gh, etc. como sendo necessários para se diferençarem

de b, f/, g, comuns, certas letras peculiares de certos alfa-

betos. O que ó verdade, porém, é que, ao lerem-se os vocá-

bulos ou nomes próprios em que esses grupos figuram, nin-

guém se importa com o h, cujo valor se ignora, parasita

que na realidade nada representa, e ó contra todos os prin-

cípios sensatos de transliteração, mesmo científica, visto

que deste modo se figuram por duas letras, uma delas sem

valor apreciável, símbolos que em tais alfabetos são mo-

nogramas, e não digramas. Acresce a esta consideração

principal outra não menos ponderosa, a qual consiste em
que esse li exerce funções diversíssimas, o que equivale a

não exercer nenhuma. Assim, nos nomes da índia árica,

indica uma aspiração, bk por Vf devaiiágrico, por exemplo,

e uma palatalização t|, (cJ, eh; nas línguas semíticas, ora

uma fricativa, kh. por ^, ora uipa enfática, das que lhe são

peculiares, tha, is, ora uma palatalização sh ^ (x). Outras

vezes é, como vimos, mero erro de interpretação, como

quando é final, em Sarah por exemplo, que, em virtude

desse h inutilmente acrescentado, passa a ser err(3nea-

mente lido Sard^ em vez da acentuação correcta Sara. E
provavelmente a adjunção viciosa desse h que alterou a

pronúncia de rája^ (rai ou rao dos nossos cronistas) em
rcijah^ isto o rajá., acentuação bárbara que pedimos empres-

tada aos franceses, os quais pela índole da sua língua não

podem de outro modo acentuar os vocábulos seus ou alheios,

e não obstante existir já a forma rája^ que vemos na Mis-

celânea de Garcia de Resende:
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E tem uns governadores

Eaj as que são regedores,

Tudo mandam. . . (xci).

Continuando com os símbolos de etimolojia, passare-

mos ao X, letra de tantos valores, que há lejítima hesita-

ção sobre qual seja o que lhe ó próprio. Esses valores são

:

ks como em fixo;

(e)is » expor, exame;
ss » auxílio;

s » mixto
;

X (inicial) » xeque, mexei\ caixa.

Entendo que se devem resolver por maneiras diver-

sas as primeiras quatro hipóteses, respresentadas pelos di-

ferentes valores do X, como letra etimolójica

:

1. X, com o valor de (c)is, do preficso ex-, 6 talvez

necessário conservá-lo, não só porque é muito usual, mas

também porque as pronúncias variam, tanto de dialecto

para dialecto, como de indivíduo para indivíduo, e, no

mesmo indivíduo, conforme as circunstâncias, isto é, fa-

lando ou lendo, proferindo um discurso, ou recitando lenta

e solenemente
;
por exemplo, em exercBr, exército, ex-

temporâneo, etc.

Não vejo, porém, grande dificuldade em substituir

este ex por eis, que se pronunciaria is, ou <?2s, segundo as

ocasiões, e as preferências de cada um.

Medial, o ex de sexto, texto, poderia igualmente ser

figurado por eis, seisto, teisto; conservei-o em atenção a se

me afirmar qne mesmo o povo' assim o pronuncia em
Coimbra, afirmativa de que é lícito duvidar, visto que a
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antiga escrita é sesto^ texto nunca foi palavra popular, e

pretexto 6 geralmente pronunciado pretêsto.

Convém, todavia, que se expunja o abuso, moderna-

mente introduzido, de escrever x por s em palavras já de

há muito usadas em português, como extranlio, extran-

geiro, por estranho, estranjeiro ; exfôrço, por es-

forço, exgotar, por esgotar, castelhano agotar, vocá-

bulos que teem tanto direito a ser escritos com x por s,

como o teriam esmerar, estender, etc. : cf. o italiano

strano, straniero, cast. estranjero, francês étran-

ger \

2, Nos poucos vocábulos, todos eruditos, em que o x
vale por es, seriam estas duas letras a representação do

valor que tinhar aquela letra em latim, e com elas se imita

em português ; ex. : ficso, convecso, ocsijénio, ocsitono.

3, Quando o x vale por s antes de consoante, seria

este a sua substituiçcão ; ex. : misto. Final, todavia, é pre-

ferível representá-lo por z (cf, ferox, atroz; feroce, atrocc,

em Camões [Lus, i, 88] : cf, também o castelhano cáliz,

lápiz).

4, ^ledial, com o valor que damos aos ss em tal situa-

ção, seria o X por eles representado ; ex. : aussílio^ i)7'óssi-

mo.^ como se vê em italiano, e já se encontra em monu-

mentos latinos. Poucos são esses vocábulos, e a substituição

de ss a X estaria em perfeita analojia com a que se operou

no pretérito do verbo dizer, disse, antes escrito dixe, do

latim dixi, dixit; conquanto provavelmente a pronúncia

do X como ^ seja modificação da pronúncia mais antiga

de X (como em caixa), que tais vocábulos tiveram, e que

se orijinou em uns pela vizinhança do i, como em bexiga,

latim uesica, fixe (popular), em outros pela vocalização

V. o que a êstc respeito se diz na Introdução, páj. 13 e 14,
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em i do c, prepositiva do ditongo consonántico l:s que o

X representava em latim, e assimilação parcial da subjun-

tiva s a esse i. Pela vocalização em i de uma consoaute

preposta a s se explicam quási todos os xx mediais das

palavras portuguesas derivadas de latim, como seixo de

saxum, feixe de facsis por fascis, luxo de luxus
(=h.ccsiis)^ caixa de capsa, coxa de coxn {= coes a),

rixa de rixa {=ricsa).

E tanto mais lejítima a dissolução do x latino nos seus

elementos es, quanto é certo que esta escrita não foi es-

tranha aos romanos, pois a usaram em n i es i t por n i x i t

,

a par de outros expedientes gráficos menos sensatos, como

xc, cx, XS; SX, iuxcta, ucxor, lexs, nisxit *.

Quintiliano era de parecer que a dúplice x »não tinha razão

de ser, por issa que o alfabeto latino também não possuía

símbolo para a dúplice ps, como o grego (tL).

Ocorre ainda indicar outro embaraço causado pelo

emprego de x com o valor de es, e é não poder repartir-se

qualquer vocábulo em sílabas : sexo, por exemplo, como

há de ser dividido, se-xo ou sex-0 ? Qualquer d'estas di-

visões é errónea, pois metade do x, o c pertence á pri-

meira sílaba, e a outra, o s, á segunda, porque não temos

palavras que comecem pelo ditoiigo consonántico es, visto

que o X inicial vale sempre por fricativa palatina.

Hoje-em-dia o valor de ix, em vocábulos como cai-

xa, seixo, peixe, roixo, 6 em Lisboa simplesmente «, no

norte ix.

Esta supressão do i antes da fricativa medial x pa-

rece ser antiga, não só pela escrita COXO dantes usada,

mas até pela cacografia taixa, por taxa, que se encontra,

por exemplo, na CollecçIo de legislação toetugueza [1763-

1 Lindsay, lat lang, §§ 5 e 78.
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1774, p. 642], e prova que o i se intercalava para manter

ao X o seu valor de fricativa surda palatina, porque mes-

mo onde ele era orgânico, como em caixa, já se nào pro-

feria.

Inorg-cánico ó todavia em baixo, roixo, dantes sem-

pre escritos baxo, roxo, tanto em português, como em cas-

telhano, e, se não estou enganado, bax^, roxo são as pro-

núncias gerais,

Ficaria, pois, o x tendo apenas dois valores, o de

(c)is, e o cjue tem como inicial em xadrex, Xerxes e me-

dial em rixa e num grande número de palavras, princi-

palmente de orijem arábica, como xarife, axorca, etc.

Perdurando estes dois valores ao x, o de (e)is, e o

seu próprio, poderia assinalar-se este com um ponto supe-

i"ior .r, por imitação do j, cessando assim toda a confusão

entre os dois valores a que Uca reduzido ; xadrex, xairel,

caixa; exame, expor. A ortografar-se, porém, com eis

o preticso ex-, o ponto seria inútil, porque o valor do x

íicaria sendo um só, o de quando é inicial, o seu verda-

deiro nos idiomas da Península Hispânica.

É sabido que este valor, mesmo sem sinal diacrítico,

foi sempre atribuído ao x nas Espanhas ; é o valor que

êle designa actualmente em português, em galego, em ca-

talão, em asturiano, e até no vasconço ortografado á espa-

nhola (pelo menos na escrita de muitos vascongados), cor-

respondendo, com pequenas diferenças no ponto de arti-'

culação, ao que os franceses indicam por eh, os italianos

por sc(i), os ingleses por sh, os alemães por scTl, os po-

lacos por sz; sendo apenas os hispanos quem tem para tal

fonema expressão gráfica simples adequada, além dos boé-

mios que o representam por s com um diacrítico (s), no-

tação geralmente conhecida como técnica, o dos húngaros,

que o escrevem com s simples. Não menciono outros po-

vos europeus, que usam alfabetos diferentes do romano,
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como OS esclavões orientais, os arménios, os georjianos,.

os turcos, etc.

O que, porém, se torna necessário é distinguir em
português graficamente o x do cã, restituindo-o onde tem

sido indevidamente substituído por este grupo. (V. p. 20)..

Grupos de consoantes

Dos vestíjios de ortografia latina resta-nos examinar

certos grupos de consoantes, nos quais a primeira ó nula,,

e as letras geminadas, visto que do li inicial já tratámos

8 o medial ou final nulos os expunjimos por inúteis e^

muitas vezes prejudiciais á leitura, como fica provado.

Os únicos agrupamentos de consoantes, iniciais de sí-

laba, verdadeiramente portugueses, são os formados por r

precedido de h, c, d,
f, g, p, t, v; e posteriormente, devi-

dos a influência erudita, bl, cl, fl, gl, pi, ti. Os demais sãa

usados em vocábulos de orijem artificial, que ainda se não

acomodaram á fonolojia portuguesa, alguns dos quais, to-

davia, se tornaram populares.

Podem dividir-se em três espécies as dições em que

entram estes últimos. Compreende a primeira as palavras

em que eles se proferem íntegros, sempre ou facultativa-

mente, como percepção, retracto (de retrair), diferen-

te de retrato («imajem»). A segunda abranje um grande

númeio de palavras em que o c ou o p se não ouvem já,

mas nas quais a vogal a, e ou o, que precedia essas le-

tras, em vez de se obscurecer, como acontece quando é

átona, ao contrário conserva o valor que tinha quando a

consoante o ou p que a segue era proferida, isto é, o va-

lor alfabético; ex.: acção, director, adoptar. Na ter-

ceira espécie entram vários vocábulos, em que são nulas

as letras c, p, soando porém em outros afins ; como Ejipto,

pronunciado ijito, a par de ejípcio.
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Devemos estabelecer regras ortogTáíieas diferentes para

estas três espécies e para uma quarta que já vamos men-

cionar.

I. Escrever-se hão sempre as letras que facultati-

vamente se proferem, como, por exemplo, nas palavras sec-

ção, facto, pronunciadas por umas pessoas sec-ção^ fac-

to, por outras seção^ fato.

II. Quando uma consoante muda influi na pronún-

cia da vogal precedente, vestíjio*que perdurou de quando

ela ainda se proferia, deve escrever-se também ; exemplos:

director = diretor, e não diretor ; acçãO = àção, e não

arão: preoe'ptOT =^pr^cètor {oa precèp-tor)^ e imo precetor.

III. Alg-umas palavras de derivação ou afinidade evi-

dente devem conservar também as letras huidas; exemplos:

adoptar, adopção ; a par de optar, opção^ com o p pro-

nunciado; Ejipto, a par de ejípcio, em que se ouve 0^9, isto

não obstante as escritas de Camões EgytO, Egípcio.

Outro exemplo ó espectáculo, no qual ninguém pro-

fere o c, que muitos, porém, em espectador deixam ouvir,

como em expectativa, expectante etc; isto com o funda-

mento de que todos devem reconhecer na escrita a pronun-

ciarão que dão a cada vocábulo, log'o que não seja viciosa.

Quando mesmo a vogal de um primitivo seja tónica, con-

servar-se há nele a consoante nula : actO, em razão de

activo, acção= àtivo., àção.

IV. Com referencia aos vocábulos em que estas con-

soantes se obliteraram absolutamente na pronúncia, sem

deixarem vestíjios nas vogais que as precediam, entendo

que elas devem ser suprimidas. Assim escreveremos tra-

tar e não tractar, praticar e não practicar, pois nin-

guém em Portugal pronuncia tratar, praticar. Esta regra

é aplicável a todos os vocábulos em que C ou p estão pre-

cedidos de i ou u, vogais inalteráveis, como em escrito,

instrução, produto, que ninguém profere escrip-to, ins-
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truc-ção, produc-to, ou fazendo a niínima diferença de va-

lor nas A^ogaes i ou u.

Nesta categoria entram as palavras em que o c está

precedido de n, e o p de m, como sancto, prompto, que

devem voltar á sua antiga escrita santo, pronto, principal-

mente porque em tais vocábulos 6 impossível, pela sua for-

ma exterior, reconhecer se eles são de orijem artificial o«

popular, e porque a coerência nos levaria ás estranhas es-

critas uncto, (em razão de unoção), defuncto, com-
ptar, (como se encontra em moderno escritor brasileiro)

por contar, o que já foi repreendido por D, N. do Leão

;

quincto, por quinto, latim quinctus, latim vulgar, po-

rém, quintus, como também existiu tento, por tem p to.

O latim exemptus já foi reduzido em português a isento

(melhor fora esento), e os demais devem seguir o mesmo
processo de simplificação racional na escrita.

Outro tanto devemos dizer com relação ao grupo mn,
do qual deve ser expunjido o m inútil; assim escrevere-

mos, como há um século se escrevia, dano, solene, coluna,

(e não damno, solemne, columna), á semelhança do que

já se faz geralmente em outono, de au(c)tumnus, e se

fez sempre em dono
j
d,om{i)nus

.

Em gymnasio, porém, devemos conservar o ni

{gímnásio), porque em um vocábulo afim, gymnastica
{(jimnástica), que não está tam popularizado, muitos ainda

o proferem.

Devo ainda referir-me aos grupos et, ou Ict depois

de au, como em auctor, muleta. Aqui, como no grupo

já mencionado nct, o c deve suprimir-se, multa, autor, e

pelas mesmas razões.

Resta mencionar o g de Magdalena, que nenhuma

razão aconselha a que se manteniia, o o do grupo gn,

quando nulo, como em Ignacio, que se deverá simplifi-

car em Inácio, principalmente porque, a conservar-se, hesi-
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tar-se-ia sobre se o nome Agnelo se deverá ler AneÃo,

'ou, o que é a sua pronúncia, Ag-nelo.

Se se conservar em Ignaoio, assignar, ^ por coerén-

kia deverá restituir-se a shieiro, siíteta^ que provêem de

si gn um latino, o que ninguém aceitaria e com sobeja

razão; é por este motivo que o g nulo de sig^nal, assig-

natura se deve igualmente suprimir, não obstante êle se

proferir em consignar, resignar etc. Isto mesmo aconse-

•Ihava já Duarte Jíúnez do Leão; e com referóiicia ao nome

Jwêíf, é evidente que a escrita Ignês (ou peor Ignez) 6

errada, O nome latino é Agnes, e dele proveio, por voca-

, lização do g em ?", a antiga forma Einês, ^ da qual por con-

<iensação do ei inicial em i (cf. igreja, eigreja) e ceie si a),

resultou a forma actual Inês, já camoniana, pois até o sé-

culo xvin nunca este nome se escreveu com g, que aí é

tamanho erro, como o seria c em feioto, doiictor, por

feito, doutor, nos quais igualmente o c se vocalizou em i,

u, e portanto não há o mínimo fundamento para figurar.

Letras geminadas

Outra fei(;ão da ortografia latina, tal como a conhece-

mos pela literatura, são as letras geminadas. Na mais an-

tiga ortografia latina, porém, nenhuma distinção se fazia

para diferençar da^ suas sinjelas as consoantes dobradas.

Se este costume houvesse prevalecido, uma parte das im-

pertinências ortográficas de algumas línguas modernas não

1 «Borque screvemos insigne, significar e significação com g

•porque stão incorruptos: mas sinal, sinete, assinar, sem g por sta-

rem corruptos, sendo certo que todos descendem de si^?^^<m» . [Or-

THOGRAPHiA DA LiNGOA poBTUouKSA. Rogras goraes : Regra II.]

2 Cortesão, Subsídios para tjm Diccionário complkto (històrico-

KTyMOLÓoico) DA LÍNGUA PORTUGUESA, sub. voc. Eynés, Inês [Coimbra

1900.]
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se haveriam estabelecido. Parece ter sido o poeta Éiiio,^

quem, imitando a. escrita grega, introduziu as geminações

das consoantes, e Áccio a das vogai», para indicar serem

estas longas, o que, felizmente para nós, não logrou acei-

tação.* Mesmo, porém, no periodo áureo da literatura latina

as próprias consoantes dobradas eram ás vezes simplificadas,

como em omitto, por ommitto.
As únicas letras dobradas que teem razão de ser, em

português, são rr, SS, mm, nn, entre vogais, e ainda CQ,

conquanto se não possa considerar cç= CG, por isso que o

segundo c tem valor diverso do primeiro, assinalado pela

cedilha, quando o c está antes de a, O, u.

Com efeito, estas letras dobradas diferençam-se das

sinjelas r, s, m, n, ç^ na pronúncia; exemplos: carro, cassa,

immigrar, ennastrar, cocção, leccionar, diferentes demro,
casa, emigrar, enerjia, loção, anibicionar. Com relação ao

preficso latino im-, in-, ou seu aportuguesamento em-, en-,

pode dar-se como regra que o m ou n antes de outro m
ou n vai nasalizar a vogal precedente, quando o preficso

não implica negação, como nos exemplos citados, e em in-

nato, {== inato) e outros, comparados com immortal,
innocente, pronunciados imortal, inocente, e que assim

devem ser escritos.

Todas as mais letras dobradas reduzir-se hão a sinje-

las, porque, ou se escrevam uma, ou duas vezes, a pronún-

cia ó absolutamente a mesma, e sempre o foi.

Cumpre ainda fazer aqui uma observação importante,

emendando modos de escrever incongruentes, que pouco a

pouco se teem introduzido na ortografia portuguesa, tor-

cendo ou dificultando a leitura. '
•

* 23. Lindsay. Latin lang., n § 8.

2 Veja-se o que fica dito no Prefácio sobre o nenhum funda-

mento da geminação de tais letras na escrita.
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Quando, em virtude da adjunção de um prefieso termi-

nado em vogal, como pre-, pro-, a vocábulo primitivo co-

meçado por r ou s (que como iniciais se proferem rr ou

ss), no vocábulo derivado esse r ou s fica entre vogais,

deve dobrar-se na escrita, para se lhe conservar o valor de

rr, ss, que tinha no primitivo. Por esta razfío ó necessário

escrevermos ressentir, sobressair, sobressalto, pros-

seguir, prorrogar ; como já escrevemos assombro,

pressente (diverso de presente) derruir, arrazoado,

assentar, com dois rr ou dois í.-.v, e não com um só.

Deixar de em tais derivados duplicar a letra inicial do

primitivo 6 concorrer para difundir pronunciàçOes erradas,

abrindo excepções perigosas a uma regra geral, com o

inane respeito a imajinárias causas etimolójicas.

Os ingleses e os italianos duplicam, os primeiros le

trás finais, os segundos letras iniciais, quando a pronúncia

dos vocábulos assim o exije, como em flatten ) fJat^ prcfer-

riiu) de prefer (prefrr) ; soprammettcre de so2)ra e mettere,

soprassnlto, de sopra e salto, apesar do estes últimos serem

verdadeiros vocábulos compostos.

Por este exemplo se vê que, na escrita de palavras

compostas com elementos inseparáveis por liaverem per-

dido a independência, devemos igualmente duplicar a ini-

cial do último termo, se ela é r o\\ s, como Qn\ pressajio

(cf. presença), prorrata (cf. prurido).

Xos numerais, pois, compostos com dez, a partícula

de união a e os números S3is o sete, devemos dobrar o

S, como antigamente se fixzia, ortografando dezasseis, de-

xassete, e não dezaseis, dezasete.

Cabe aqui ponderar que a questão em tempos debatida,

de ser (ou não) correcta escrita dezanove, dezasseis, de-

zassete, tem de ser resolvida afirmativamente. É esta a

escrita constante até ópoca muito recente, e a pronúncia

de todo o reino, documentada não só pelas antigas escritas
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citadas, mas ainda pela palavra dezoito, que se profere

dezoito e não dezoito. Com efeito, ó da crase de n e ô que

resultou o d aberto, como da crase da preposição a e do

artigo o resultou a pronúncia usual ó por ao, que dantes

se escrevia oo, o.

Convém advertir ainda que o número díjito 8 ó no

sul do reino pronunciado oito, em Coimbra oito, e no norte

ôuto; o que, porém, não invalida a minha explicação.

Preíiosos des, dis e trans

Há um prelicso que^ terminando aparentemente em
duas consoantes, na realidade termina em uma só, s, por-

que a primeira delas serve na pronúncia apenas para na-

salizar a vogal que a precede : é trans-, pi'onunciado

trãs.

Quando este preíicso, em palavras de orijem artificial,

porque nas populares êle se modificou em trás ou tres

(ex.: trasmalhar, tresler), se antepõe a vocábulo ini-

ciado por vogal, o .s- segue a analojia de todo o s final, pro-

ferindo-se surdo se a inicial é consoante surda, como em
transformar^ sonoro se ela ó sonora, como em trans-

gredir^ ou se ó vogal, como em transatlântico., tran-

sitar. Se compararmos esta última palavra com transe,

por exemplo, em que e s é surdo, como o ó em cínsia^

insua etc, dá-se uma contradição ortográfica, a qual pe-

diria a duplicação do s, para o último caso, numa escrita

rigorosamente fonética. Como, porém, este ultimo caso, a

adoptar-se tal duplicação, viria a dar em resultado alterar-

-se a escrita de um sem-uúmero de palavras, somente em

atenção ao múltiplo valor do s daquele preficso {transse,

inssna, inansso, censsura, Afonsso, etc), é sem dúvida

preferível a este remédio extremo que se mantenha intac-

ta a escrita de todos esses vocábulos e também a do dito
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preficso, reservando-se para os compêndios de ortoópia a

consideração de que neste caso o 6- muda de valor antes de

vogal.

E é tanto mais coi-dato este expediente, quanto ó certo

não alterarmos na escrita o ^s final, quando no encadea-

mento da frase ele muda de valor
;
por exemplo : os po-

ros, os bois, os homens^ os arcos^ em c[ue o s do ar-

tigo tem pronunciaçOes diversas conforme a letra inicial

do nome a que se junta, sem que por isso lhe alteremos

a expressão gráfica, a qual permanece a m-esma que se es-

tivesse em pausa : isto 6, conservamos a ortografia voca-

bular, única, note-se bem, a que devemos atender na es-

crita das palavras.

Análogo, no que respeita ao valor do .v, 6 o preficso

des-^ por isso que, quarido se antepõe a vocábulo iniciado

por .s, se proferem, no sul do reino, dois ss de valores di-

ferentes, o primeiro palatino, igual a um x atenuado, o

segundo com o seu valor alfabético. Sirva de exemplo a

palavra desserviço derivada de des- e serviço : neste

caso pode separar-se o preficso por hífen, escrovendo-se

desserviço^ se se entender conveniente assinalar ortografi-

camente a distinção: eu inclino-me a esta ortografia, e

tanto mais, que não serão numerosos os casos análogos.

Com o preficso dis-, muitas vezes confundido com

este, o s perde-se no s inicial do vocábulo a que se junta

;

não há conseguintemente razão para empi-egar o hífen,

visto que, verhi grafia, os vocábulos dissentir, dissimu-

lar se não proferem dis-se?itir, dis-siuiular como acontece

com des-selar, ou com a dição anteriormente citada. O
motivo da diferença ó que o preficso des- tem vitalidade

ainda, e o povo continua a com ele formar, consciente do

seu valor, novas palavras ; emquanto o prefiso dis é eru-

dito, morto na linguajem do povo, que lhe desconhece o

valor modificativo da significação do vocábulo a que se
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junta, o preficso des- ó o verdadeiro indicador popular da

negação ou privação da idea, expressa pelo vocábulo a que

se antepõe. E conhecida a forma trivial demnfdix, ori-

jinada pela incapacidade que tem o povo indouto de atri-

buir ao preficso lati]io in- aquella faculdade modificativa

do sentido, que ele dá a des-.

Em castelhano, pelo menos moderno, usa-se ás vezes

o preficso in- onde nós usamos des- : inneoesario cor-

responde ao nosso desneoessário.

Na realidade, poucas são as palavras populares em
que figure o preficso latino in-, introduzido em português

pela influência da literatara, e que 6 quási sempre substi-

tuído por des-.

É conveniente fazer-se aqui uma advertência: E fre-

qíiente a confusão gráfica entre os preficsos des, dis ^,

poique a pronúncia dos dois 6 igual antes de consoante;

pelo menos no sul do reino, em virtude da palatalização

do 5, que transforma por assimilação parcial o e em i. De-

ve-se ter em atenção que o preficso des- ó negativo, e

dh-, distributivo.

^ Esta confusão é já antiga, pois vemos em Rui de Pina des-

punham por dispiiuliam [Crómca dk El-kei Dom Afonso v, lvh].
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Emprego do abecedário português

Timos a pájinas 28 que o abecedário de que se usa para

a escrita do português se compõe das seguintes viute e três

letras .abcdefgliijliunopqurstuvxz.
A estes símbolos temos a acrescentar as letras modificadas

por sinais diacríticos e os grupos de letras que represen-

tam sons simples, isto 6, dezassete símbolos : à á â ã Ç cll

é é ê Ih nh. ò ó ô Õ rr SS. Ao todo quarenta símbolos

diferentes, visto que ê i ú já não sáo usados. Com eles

se podem representar os sons de todas as palavras portu-

guesas, mediante certas convenções e regras, cuja exposi-

Vão pei-tence á ortoópia da língua. Costumam-se incluir na

enunciação do abecedário mais três letras supérfluas, por

serem desnecessárias á expressão dos sons portugueses, k
w e y.

Faremos algumas considerações sobre estas letras, eu-

teiramente inúteis, por isso que ao k correspondem c e

qu, ao w, Tl ou V, e ao 7 corresponde i.

Em relação aos dois primeiros destes três símbolos di-

remos que nenhuma vantajem há em complicar com eles a

escrita, pois nunca foram portugueses. O primeiro ó ape-

nas utilizado em escrever nomes estranjeiros não aportu-

' s
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giiesados, e ainda na nomenclatura do sistema métrico-

decimal, indicando 1000. ííeste emprego proveio-nos da

francês, como toda a defeituosa nomenclatura do sistema,

que de França importámos: digo defeituosa, não na con-

cepção propriamente dita dessa nomenclatura, que 6 muito

enjenhosa, apesar de artificial, porém nas foi-mas bárbaras

que ela assumiu, já mesmo em francês, e principalmente

nas línguas na Península Hispânica, desviadas como estão

essas formas das que a analojia reclamava. São factos irre-

mediáveis, e devemos já agora aceitar esses nomes como

estão. Parece-me todavia conveniente que o K apenas seja

utilizado nas abreviaturas, ortografando-se com qu, os vo-

cábulos, mal derivados do grego /p.toi, quando são escri-

tos com todas as letras ; ex. : K(g.) quilogrcmia^ Kl. quilo-

litro^ Km. quilómetro.

Semelhantemente devemos proceder com algumas pa-

líivras portuguesas em que o k ainda figura sem a mí-

nima razão. Tais são kysto, kaleidoscópio, kágado,

que devemos ortografar quisto, caleidoscópio, cága-

do, ^ como dantes se fazia sempre ; e assim também dooa,

coque, níquel, niquelar e não docka, ooke, niokel,

nickelar, que nem são formas portuguesas, nem pere-

grinas.

O próprio vocábulo, de recente adopção, stock, ou

deve ser banido, ou escrito á portuguesa estoque, como

já o é há tantos séculos em acepção diversa. Outras pa-

lavras estranjeiras, não mais necessárias que esta, como

drawhack por exemplo, devem revestir feições nacionais,

ou ser de todo desterradas da linguajem e escrita usuais, e

pena 6 que até já em documentos oficiais figurem. Que o^

1 A homofouia com outro vocábulo, tendo por sílaba forte a

segunda, evita- se pela acentuação marcada neata palavra, e não por

uma inicial extravagante e que n5o impede o cacófaton.
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bom-senso público os podo aportugiiesar de todo, prova-o

a palavra cheque, admitida com esta escrita em toda a

parte e em todos os documentos.

O que disse a respeito do k ó aplicável igualmente ao

w. Esta duplicação da letra v, introduzida em várias lín-

guas germânicas quando o u se não diferençava do v, 6

apenas empregada na actualidade pelos alemães e polacos

com o valor de v labio-dental, pelos holandeses e flamen-

gos com o de um v bilabial, som que também lhe com-

pete nos dialectos alemães meridionais e no baixo alemão,

e com o de n consoante em inglês.

Os escandinavos já o baniram das suas ortografias,

substituiiido-o por v, desde que abandonaram quási total-

mente o alfabeto gótico, no qual, ainda assim, já o tt) pou-

co era empregado.

Esta letra é usada, por alguns escritores, e princi-

palmente na imprensa periódica, em nomes estranjeiros,

e em várias palavras inglesas ou alemãs que passaram a

português, tais como wagon, tlialveg", a primeira inglesa

e mal escrita, porque se lhe suprimiu um g" (waggon)^ ^ a

segunda alemã e também mal ortografada, pois actual-

mente em alemão se escreve sem o h.

Qualquer delas, visto haverem adquirido pronuncia-

ção enteiramente portuguesa, deve ficar sujeita á nossa or-

tografia : vagom, talvegne.

E o v/ ainda empregado em alguns nomes próprios,

como Wencôslau, Wamba, Hedwiges, etc, e em todos

eles deve ser substituído por v, visto assim se proferir. Ven-

ceslau, é nom-e de orijem esclavónica, talvez polaca; como,

porém, pela terminação já se aportuguesou, ao passar pelo

1 Atenta a pronúncia vagom que damos a este vocábulo, ó

provável que direotamente ele nos viesse do francês, que o recebera

do inglês, alterando-lha.
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latim bárbaro Weiiceslaus, e os boémios o escrevem com

v (Vâclav, pron. váatçlaf)^ a escrita com w, sobre não ser

portuguesa, é errónea. Hedviges está igualmente aportu-

guesado, pois ninguém o profere á alemã.; deve pois orto-

grafar-se com v, Hedvijes.

A. Herculano escreveu Witiza, Wamba, como es-

creveu Leuwighild, Erwig e wisigodo. As crónicas

em latim bárbaro empregaram na realidade o w, não po-

rém sempre, ^ e no Livro de linhagens, do Conde Dom
Pedro, ^ publicado pela Academia, revisto e prefaciado pelo

nosso grande historiador, as formas destes nomes são em

português ou em latim Vuitiza, Bamba, Leouygildus

(isto ó, Leovigildo ou Leovijildo); e nos Fori Gothorum (II)
^

Ervigius (Ervíjio). *

ISTenhum inconveniente sério há pois em desterrar

deles o w, substituindo-o pelo v. O mesmo devemos fazer

ao nome étnico visigodos, visigótico, e com sobrada ra-

zão, pois o vemos em úm livro recente de história, inglês de

mais a mais, e de autor abalisado, ^ sempre escrito com v
e não com w ( <íVisigoths, or W^st Gotks>y); e nem a eti-

molojia evidente o impediu de lhe dar forma clássica.

O único emprego, análogo ao que demos ao K e que

o W pode ter, ó como abreviatura de oeste, assim como

E de (l)este, visto que o uso da inicial O teria o incon-^ e-

niente do coincidir com a inicial do quadrante oposto, em
alemão, holandês e nas línguas escandinavas (Osf, oost,

õst^ õster, oster). É também por conveniência internacio-

1 Eurico o Prksbytkro I, e passini, Historia de Portugal, I,

2Mssini.

2 PORTUGALIAK MoXUMEXTA HiSTORICA, ScRIPTORES I, f. II.

3 Na Chronica Gothorum: Vuitiza.
* Port. Mon. Hist. Leges et Consuetines, I.

^
. Tomás ílodgkin, Theodoric the Goih, Londres — Nova- Ior-

que, 1900, p. 7, e passim.
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nal que E e iião L desig-iia o ponto cardeal Leste. Assim^

K, W, E passam a ser símbolos ideográficos, deixando de

ser fonéticos.

Quanto ao y, que já proscrevemos como sinal de eti-

molojia grega, terei de acrescentar ainda algumas palavras,

antes que de todo o risquemos do abecedário português ne-

cessário, constituindo com êle, o k e o w o grupo de ca-

racteres supérfluos.

Esta letra, em promiscuidade com o i, de que o j

não era mais que uma variante gráfica (á qual se dife-

renciou ao depois o valor, como aconteceu com o u e v),

teve três aplicações na incerta ortografia portuguesa anti-

ga, assim como na castelhana, para nos limitarmos á cita-

ção destas duas, que até o século xvii andaram quási sem-

pre a par, com excepção de três símbolos, a que mais

adeante me referirei.

Yalia, pois, o y ora por / consoante, sistematicamente,

ora por ^, isto é i acentuado. Deste último emprego se ori-

jinou a escrita com y de muitos nomes de lugares da ín-

dia portuguesa, como por exemplo Mandovy por Man-
dovi (Mandoví), ou Mandovim, como também se pro-

feriu em português ^

A preferência do y valendo por i consoante-, que era

tradicional e ainda subsiste em castelhano entre vogais,

ficou anulada, por ser também usado como i tónico; assim

vemos em F. Méndez Pinto [Peregrinação] metropoly (me-

tropoli) [cLxxxii], coacluyo, [cLxxm], sayda [ib], yp *

[cLxxvii], a par de traseyra [clxxvhi], flquey [ccix], foy

1 «Lá onde o Mandovim é nomeado »— Francisco de Andra-

de, O PRIMEIRO CKKCO 1)K DiU, XI, 70.

3 Alguns para afirmarem o valor de i ao y antepuseram-lhe

um i escrevendo, por exeinplo baiyxa, como vemos em Tenreiro [Iti-

nerário, cap. i].
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[ib]^ mãy [cox], mayor [íb]^ em que valia por i assilábico;

e a escrita saya, sigjiiíicanclo tanto saía^ como saia [cxcvra\

pois a usou no primeiro por ser i tónico ^, no segundo por

ser i consoante. A homografia que se quis evitar pela es-

crita dúbia saia, reproduziu-se portanto. È o caso de se

dizer que foi peor a emenda que o soneto. O mesmo acon-

tecera já em latim, quando se adoptou o i alto (I), que ao

princípio fora destinado a representar o i longo (%), e ao

depois o i consonans. Para este último usou Cícero ii,

como em Maiia,aiio^.

Yalendo por i consoante entre vogais ainda vemos y
empregado em alguns nomes próprios, como Arroyos,

Foya, Fayal; e no apelativo alfayate. Em tal situação

deve ele ser igualmente substituído por i, pois a querer-

mos, imitando os espanhóis, dar-lhe essa aplicação, tería-

mos de alterar a escrita de miTliares de vocábulos e de

formas gramaticais, como mayo, joya, sayote, ensayar,

creya, etc, o que ninguém, de certo, aceitaria. A coerên-

cia, por conseguinte, leva-nos a escrever todos esses nomes

€om i^ Arroios, Foia, Faial, alfaiate, nem creio que haja

quem, meditando um minuto sobre aquelas tam abstrusas

grafias, pretenda defendô-las presentemente.

É sabido que os italianos baniram do seu alfabeto k,

y, e o X, só empregado por tradição em veneziano, com o

Yalor do nosso z, hoje principalmente quando inicial, si-

tuação que o s sonoro nunca ocupa nos mais dos dialectos

italianos. Antes, porém, usava-se dele, mesmo entre vo-

gais, naquele dialecto, por exemplo, em doxe, Veniexia^.

Modernamente o j foi também banido do toscano, e substi-

1 Sobre outro modo de representar * inicial (hi), v. p. 61.

2 Lindsay, Lat. laxg.

3 Fábio Mutinelli, Lessico Vexeto, Yeneza, 18õl, sub voe.

DOGE e Yenezia, e passim.
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tuído por i, sempre que não ó inicial; assim,jm, mas gioia^

viarinaio; e Gelmetti ^ propôs uma letra nova para o i

consoante, por achar impróprio o j.

Outro emprèo-o do y iimita-se a nomes locais étnicos e

brasileiros, como Guarany, Piauhy, Paraty, e a vários

substantivos comuns usados no Brasil, dos quais alguns

chegaram até Portugal, como abacaty, jaboty, etc.

Os frades que primeiro trataram de fazer gramáticas

ou dicionários das línguas do Brasil, e entre eles e prin-

cipalmente o espanhol^ Frei António Rúiz Montoja ^^ em-

pregaram esta letra de dois modos: primeiro para o i as-

silábico; segundo, com ou sem acento diacrítico, para a

designação de uma vogal especial do tupi-guarani, que

denominaram i grosso, análoga ao y polaco, e ao i dos

Açores antes de vogal, como em 7iavio, e em outras cir-

cunstâncias ainda. Deu-se-lhe, por consequência a mesma

duplicidade de funções, que se lhe dava em parte em por-

tuguês e em castelhano.

Como, nem em Portugal, nem no Brasil, as pessoas

que desconhecem as línguas dos indíjenas proferem em
tais nomes e em tais vocábulos essa vogal particular, é

evidente que. devemos substituí-la em todos os casos pelo

i latino, escrevendo Guarani, Piauí, jaboti.

Desembaraçados das leti-as supérfluas, k, w e y, e dos

símbolos etimolójicos cli=c, qii^ 'pli, rh e th, etc, a que

nos referimos, podemos afoutamente examinar os outros

grupos, qu, gu, eh.. Ih, nh, que representam sons simples,

' RiFORMA 0UT0GR.\FICA, Milão, 1886.

3 AlíTK DF, LA LKNGUA GuAKANI, Ó MAS BKN TUPI. NuGVa edicion,

Viena— Paris, 1876. Accedunt: VocAmjL.ARio kspa5íol—guarani e

Tksoro Guarani (ó tupi) kspaSol.

P. Luís Yicéncio Mamiani, Artk dk gram-matica... Kiriri, 2.

a

edição, Rio de Janeiro, 1877.

Couto de Magalhães, O Sklvagkm, Rio-de-Janeiro, 1876.
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O ç, e algumas outras letras, que dão mar]em a várias coii«

siderações; guardando para depois tratar meúdamente das

vogais acentuadas, a, a, etc, de que apenas farei menção

agora.

Feições peculiares da escrita portuguesa tradicional:

ç, Ih, nh, j ; acentos agudo, circunflecso e til.

São tam antigas as grafias ç. Ih, nh, j, que seria te-

merário introduzir símbolos novos em vez destes, cujo uso

está radicado e é conhecido de todos os que sabem ler e

escrever português.

Assim, julgo que se devem conservar a estas letras e

sinais os valores que exemplificam as dições seguintes : jjra-

ça, malha, Dianha, trajo; pá^ pé^ pó, sê, «?;d, mão, põe.

O valor dos dois acentos em português, conquanto

ha.ja sido generalizado há muito menos tempo que o daque-

las letras, é de toda a conveniência que se mantenha como

em pá, pe, pó, líquido, cúmulo, sê, avô. Veja-se, toda-

via, o que digo mais adeante sobre o emprego do circun-

flecso nas letras i e u: /, /?.

Símbolos hispânicos

E do mesmo modo manifesta a conveniência de se con-

servarem os símbolos característicos peninsulares, quando

uão contradigam os que são peculiares do português: z,

ch, X, ce, ci, que, qui, gue, gui?

Antes do século xvm a ortografia castelhana somente

se diferençava da portuguesa, para a escrita dos sons que

lhes eram comuns, nos símbolos seguintes: n= 72h e 11

= Ih. O :«, o f , o j e o X tinham em ambas o valor quo

actualmente teem na portuguesa, e ainda conservam na

castelhana falada pelos judeus da Turquia^ de orijem espa-

nhola, e mesmo, até certo ponto, pelos dos países barba-
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rescos. * O eh. designava também som idêntico em ambas

as línguas. [Y. «Revue Hispanique», i, p. 1 e ss.] É isto

o que contirmam as antigas gramáticas portuguesas. Em
castelhano, de então para cá e sucessivamente, o x e o j,

o z e ce, ci adquiriram outros valores, e em português

meridional (a partir do Mondego) o eh. reduziu-se ao valor

do X (como em xadrex).

qu; gu- com o « proferido : frequ-ente, argu-ir.

Para evitar a escrita qii (V. 82) parece qne seria

vantajoso imitar a grafia casteliiana eu (frecuente), tai\to

mais que foram usualíssimas as portuguesas coal por qual,

eoatro por quatro, etc, e delas temos vestíjios na actual

escrita cíncoenta, antigas cinquoenta, cinquenta ^ esta

última usada ainda por Garrett. A escrita cincoenta é

injustificável sem este precedente, se atendermos á orijem

do vocábulo.

* Vcjam-se: E. J. Cucrvo, disquisicionks sobre la axtigua

ORTOGRAFIA Y PBONUXciAcioN CASTKLLANA in «Rovile Hispaiiique» , 1895

e 1898 ; Id. apuntacioxks ciuticas sobrk el lexguajk bogotaxo, [Bo-

gotá, 1884] ; J. Saroihandy, remarques suk la phonétique du ç et dtj

X Ex ANCiEK KSPAGXOL, til «Bullotiu Hispanique», 1902 [p. 200 a 206].

O Q parece ter tido em castelhano e em português, antiquís-

simos, valor de fç, como o z o de dx.. Seria descabido aqui en-

trar na discussão deste ponto importante, tratado com muita compe-

tência pelo último escritor citado, que conclui por atribuir ao g o

valor do actual z castelhano, análogo mas não idêntico ao th inglês

de thank, A aceitar-se esta opinião, que me parece contestável, o x-

seria a sonora correspondente, o som que se dá ao d intervocálico,

próssimanionte. O símbolo Q parece ser de orijem francesa, ou pro-

vençal, na opinião de Saroihandj', e seria adoptado no século xiii, de-

finitivamente, escrevendo-so mesmo antes dee, i, tanto em espanhol,

como em português.

3 Vid. Fernam Méndez Pinto, peregrinação, xxi e 2)assÍ7n ;

e Damião de Góis, croxica do felicíssimo rey dom emaxukl, passini.
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. Confronte-se com efeito, oitenta, que mmca foi

oitoeyita^ e reconhecer-se há que cincoenta não provóm

imediatamente de cinco, mas directamente do latira vulgar

cinqíia((j)Í7ita, correspondente ao literal quinquaginta.
Poderia conservar-se, contudo, qu antes de a, O, por

não causar dúvida na leitura, reservando-se cu para antes

do e, i. Desta maneira teríamos : qual, quociente ; mas

ecuestre, ecuidade. Confrontem-se acuidade, cueiros,

e ainda acuar e aquário.
• Em líitim mesmo, cu e qu eram permutáveis antes do

n com que faziam sílaba, por exemplo cm lo cu ti o a par de

loquutio )loqui, o que prova que o segundo u desapare-

cera da pronúncia, como em mortus,por mortuus.
No decurso de todo este trabalho empregámos poi-ém

o acento grave sobre o u proferido depois de qu, gu, an-

tes de e, i.

A escrita cu por qu, quando o u não 6 nulo, resol-

veria talvez a dúvida que persiste com relação ás formas

rizotónicas de certos verbos em -quar, -qúir, como obli-

quar, delinqúir, principalmente. Com efeito, é lícita >uma

pregunta: ^ Qual ó a forma da 1.* pessoa (2.* e 3.* sing. e

3.* pi.) do presente do indicativo destes verbos, oblíquo,

delínquo, ou obliquo, delinqúo?

A aceitarem-se estas últimas, como parece ser o uso

mais geral, ^ não pode subsistir a grafia qu, porque o ?í

depois de í/, quer nulo, quer proferido, é sempre assilábico,

e conseguintemente não deve acentuar-se nas formas ver-

bais rizotónicas. A tendência popular não ó sem dúvida

reduzi-lo á regra comum, documentada por continua^ yer-

'petúa)cmitinuar, perpetuar^ pois o povo diz cnxágiia\

enxaguar^ e não enxagua^ como a maioria da gente culta.

1 «esta (cabeçalha) obliqua naturalmente» [portugalia, i,

p. 253].
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Com relação ao verbo obliquar, a voz de comando já

•iiiisagrada 6 oMíqna! {d direita, por exemplo), e iião a

que usou o snr. Rocha Peixoto no passo citado em nota.

Estas considerações levam ao convencimento de quanto

infundada a pronuuciação distinguir^ com u proferido.

f^Como formam, os que assim pronunciam, as três primeiras

pessoas do singular e a terceira do plural do presente do

indicativo e do subjuntivo, bem como o imperativo deste

verbo? Se proferem distingo erram a conjugação, supri-

mindo o u (cf. continuo)-, se dizem distingúo, arriscam-se

a não ser compreendidos pelas mais das pessoas.

A adoptar-se a escrita cu em vez de qú para eqiiestre,

equideo^ [ecuestre, ecuídeo)^ por exemplo, conviria introdu-

zir-se um símbolo especial para o gu de arguir, com u

proferido, diferente do gu^ com u nulo, de seguir, afim de

se não resolver por modos diversos a mesma dificuldade

liomográfica. Poderíamos, pois, reservar o g, diferente de

í/, para tais vocábulos, escrevendo arguir e seguir. Não

seria isto mais que continuarmos a tradição, aumentando

o número de letras do abecedário.

Foi o que se fêz, ao diferençarem-se no valor j de /,

V maiúsculo de U uncial, u de ?', que antes eram respec-

tivamente formas diferentes da mesma letra. Isto já fize-

ram os romanos ao distinguirem G de C, ao aumentarem

o corpo do I, acima da linha d,e pauta, para Lhe indicarem

o valor de consoante (I: aIo); ao passo que era frequente

empregarem u por uu, como em iuenis, fluiu s (por

iuuenis, fluuius), que são de Yerjílio. ^ Que o u latino

entre vogais era mais vogal que consoante, ao contrário da

pronúncia que hoje lhe damos quando lemos latim, prova-o

entre outras razDes, que seria longo enumerar aqui, a sua

^ Lindsay, Tiik Latin lasouaok, ii, § 53.
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desaparição em oblisquor por obliuiscor, amastis

por amauistis, etc.

Os islaiideses, pela sua parte, também acrescentaram

duas letras ao abecedário latino (/> e d); os polacos entre

outras l; os espanhóis n: não seria pois descabido intro-

duzir-se a diferenciação, que propomos, entre g e g, se se

admitisse cu por' qú antes de e e i, como dissemos.

O átono com o valor de u :

lado a par de tríbu, roer em razão de roa, portão em razão

de porta; governar e (/tivemar, tnolher e mulher

O O atono valendo por u 6 uma particularidade da es-

crita portuguesa e também da catalã (dialecto de Barcelo-

na), que é necessário manter, não só porque não estamos

perfeitamente seguros de que em tais circunstâncias tives-

se tido sempre esse valor, mas também porque no Brasil

ele se diferença de «í, excepto quando é íinal. Além disto,

a adopção do u alteraria um incalculável número de vocá-

bulos, que em todo o tempo se escreveram com o, como

actualmente, a começar pelo artigo, que ocorre a todo o

momento.

A ortografarmos com u em vez de o tais vocábulos,

teríamos inirteiro, a par de porta ; furmoso, a par de forma

;

culucar, a par de coloca; Antunino a par de António;

turcer, a par de torço, entorta, torto ; rudar a par de roda,

etc; e não creio que tal innovação fosse digna de aplauso.

Em vocábulos como governo, boletim, que pela sua

orijem remota exij iriam u, e não o, na primeira sílaba, a

orijem imediata mostra-nos qu'e o é a verdadeira escrita,

pois nunca de outro modo se ortografaram, e em castelha-

no, em que o o átono ainda se diferença de u, são, e sem-

pre foram, golrierno, holetín. O mesmo acontece com outras

muitas palavras, e entre elas vários nomes próprios fran-

ceses aportuguesados, como Borgonha, Bordéus, nos



ORTOCiRAFIA NACIONAL 93

quais semelhantemente o peninsular corresponde a o ou ou

francês : Bordeaux, Bonrc/ogne, goiíverncr, e a w latino áto-

no, giíbernare, Bargundiones, Bíirdigala.

Com i-elação ao vocábulo mulher, a forma mais antiga

ó molher, que está em harmonia cora o latim vulgar míí-

liero{m). Duarte Núnez do Leão (Ortografia) emenda

midher para molhcr, parecendo indicar que a pronúncia

resultante seria diferente no seu tempo. Todavia, como em

castelhano ó, e sempre foi, mujer, e não mojer, 6 talvez

lejítima a ortogi-aíia com u, e nao com o. No Brasil é,

creio eu, geral a pronúncia com n na primeira sílaba, e lá

distinguem perfeitamente o de ii, antetónicos. Nos Açores,

naquelles pontos em que o u átono se diferença de o átono,

ó cora esse 'u (n norueguês, u da Beira-Baixa, quasi o ii

francês) que esta palavra se profere, e não cora o átono,

igual a /(, normal, também átono.

Assim, é conveniente conservar o o átono tradicional

com o valor de u^ quando a etiraolojia o recomende, o uso

o não contradiga, e a analojia o torne necessário
;
princi-

palmente porque no Bi-asil, como já ponderei, se mantém

em geral a distinção entre ò g ti na pronunciação das síla-

bas antetónicas, como documento, portento, modija-

car, etc.

É de notar, porém, que algumas palavras, que hoje-

-em-dia se ortografam cora o para, se aprossimarem dos

seus presumíveis étimos, foram pelos antigos autores es-

critas com u, e de entre elas são exemplos principaes cu-

brir (como Herculano escreveu sempre) custume, que era

castelhano também se escreve caí^tiimbre, lugar, que em
razão desta escrita parece não provir do latim lo cale,

que se llie tem dado como étimo.

Para este último a pronunciação castelhana com u e

não o, confirma a dúvida, como sucede igualmente cora

oibrir. A oitos:rafia de COStume até há dois séculos era
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também com u, como. vemos, por exemplo, no Leal Conse-

lheiro de El-Rei Dom Duarte:— «E se hum moesteiro he

bem regido em dereita devaçam,, quantos a ol vêem de

cus tumes desvairados todos se tornam a hua maneira de

vyda e custumes». ^

E inicial, ou seguido de vogal, átono, com o valor de i\

erguer, em razão de ergo;

cear, » » » ceia;

elogio, evitar;

egreja, ou igreja? (ecclesia);

edade ou idade? ( a e t a, s).

Antes de examinar os mais vocábulos indicados, er-

guer, elojio, evitar, igreja, idade, deter-me hei um
pouco com o segando, cear, que é exemplo de muitíssi-

mos outros análogos, nos quais e átono se profere geral-

mente i antes de vogal ou ditongo, e que, sem razão plau-

sível, são, e muito freqirentemente teem sido, escritos com

ei (ceiar), mesmo por autores de boa nota, modernos,

E sabido que, tanto em português como em castelha-

no, o d latino entre duas vogais caiu nos vocábulos de ori-

jem evolutiva: assim, de * foedare, (a)fear^ de toeda, /m,

de p r o e d a r e, prear^ de s e d e r e *, seer^ ser.

Conhecido fenómeno é também que em português o

abrandamento se não limitou ao d latino, pois compreende

igualmente o 1, como em recear, castolliano recclar, do la-

tim (re)zelare, tela, de tela; do que resultaram mui-

tas formas converj entes, cemo fiar de filare e fidare, A
esta perda do l são devidas as formas do pkiral dos nomes

terminados em Z, como sal, saos, anel, * anees, arrabil,

Edição de J. I. Eoquete, Paris mdcccxlh, p. 222.
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* an*abie3, sol, soes, azul. azues, que escreveremos com

i, sais, etc, poi- fazerem ditoiíH-os, áí, éi, ói\ ni. As excep-

(.•ões principais são mal, vai, (par vale), mol (por mole),

cujo plural 6 males, vales, moles. Em Aveiro ouvi, to-

davia, apregoar ovos i//óis\ por oro.s moles.

Teve sorte análoga o n medial, que provavelmente em
todos, e demonstradamente em alguns vocábulos, transito-

riamente nasalou a vogal precedente, por exemplo em arear^

antigo arcar, castelhano enareuar^ latino *arenare (cf.

o substantivo arenatum, adjectivo arenatus,— a,—um,

u qual tem a forma de um partícipio passado passivo, que

pressupõe aquelle verbo). Esse n desapareceu no português

moderno, sem deixar vestíjios: luna )* lua ', lua.

Temos, pois, que d, 1, n desapareceram quando esta-

vam entre vogais em latim, provavelmente porque já nesta

língua se dava o fenómeno que observamos nos dialectos

italianos, com excepção do veneziano: as consoantes sinje-

las eram mais fracas quando mediais, do que sendo ini-

ciais de sílaba, e nesta situação pronunciavam-se como

quando mediais se escreviam dobi-adas, o que também acon-

tece actualmente em italiano.

Os vocábulos como cear, recear, afear, e todos

aqueles em que o l q precedido de e, quando na ílecsão

mudavam o acento tónico para esse e, davam causa a um
hiato (cea., recca^ afea}.^ que naturalmente se manteve largo

tem])o. se não em todos, em grande parte dos dialectos

portugueses, como revelam as grafias de há dois ou ti'ês

séculos, desfazendo-se ejn alguns, e modernamente era

quási todos, esse hiato por inserção da semivogal /, dantes

escrita com y : ce/r/, receia., afeia.

1 A forma lua^ que so encontra, por exemplo, em Gil Vicente

[Clérigo da Bkira] está confirmada por lúar^ lunar no crioulo ma-

laio [Schuchardt, Kreolischk Studien ix. p. 128].
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Tem pois cabimento o / intervocálico somente quando

esse hiato se produziu, isto 6, quando o e, átono nas for-

mas arrizotónicas desses verbos, recebe o acento, como

se vê nas últimas citadas, que o teem no radical. Esse e

átono (que primeiro se pronunciaria è)^ quando os ce não

acentuados se obscureceram, na maior parte, em c surdo

(como em ?/?e, dc^ se, te, receber, ijerdão), adquiriu o valor

de /, por não ter consoante que o amparasse. Confronte-se

o valor do e nas três frases seguintes: s*? viessem, a ho-

ras I
Q^e andassem depressa I, iam-sc embora mais

cedo,

Deu-se um fenómeno, observável em tantíssimos idio-

.

mas, o da consonantização de e átono antes de vogal na

semivogal /, como se dá a de o na semi vogal u (cf. co-

roar, e coroa), e enti-e esses muitos idiomas, no vasconço

de Espanha, em vários dialectos do qual se diz semia, «o

lilho » , de seme -f a, artigo ; ecJieena, « o da casa » , de

eche-\-co, posposição, -f-« artigo; oneciia, «o do pó», «o

calçado ». É em resumo essa' conversão de e em /, de o em

^^ semivogais, mais um exemplo da lei do mínimo esforço.

Não há, pois, motivo para se escrever o i em tais

formas, porque é inoi-gánico, meramente fisiolójico, eufó-

nico, como costumava dizer-se, senão quando o e passa a

ser tónico, e a verdadeira ortografia é portanto : cear, ceia

:

recear, receia; afear, fealdade, desfear e afeia, desfeia;

IJCissear, passeio; arear, areia; atear, ateia e teia; gra7i-

jear, (/ranjeia q. granjeio ; pear, peia; enlear, enleia, en-

leio; prantear,^ pranteia ; acarear, acareia; mimosear, mi-

moseia; alhear, alheia, alheio ; meão, meio ; pear (escrita

antiga ijior, que confirma a pronúncia popular, e condena

a escrita, e não sei se também a pi-onúncia, peior) ; como

de galão, agaloar, pronunciado nas formas arrizotónicas,

agaluar, agaloa, nas rizotónicas, agalôua, em vários dia-

lectos, para desfazer o hiato, nas mesmas circunstancias
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em que, nesses dialectos, se pronunciam bôua^ canôua, Lis-

bôua, com inserção de u semivogal, como, depois de e, a

de i, tambóm semivogal, tal qual o demonstrei.

Examinemos agora os outros vocábulos, erguer, elojio,

evitar^ igreja^ idade, que exemplificam outros casos de e=^.
Em qualquer circunstância me parece razoável manter

o e com rigor, mesmo porque no Brasil, e defeituosamente

em Portugal, há quem pronuncie erguer, herói. Cumpre, a

meu ver, atender á escrita castelhana. Assim, escrevere-

mos evitar, elojio, porque em castelhano encontramos evi-.

tar, elogio ; mas ortografaremos com i, igual (cast. igual),

edade (cast. ant. idad, moderno edad), igreja (cast. igle-

sia). Xeste último vocábulo o i não provém do e do latim

ecclesia, pois a forma portuguesa antiga é eigreija, em
que o primeiro i resultou da vocalização do primeiro c (con-

fronte-se feito de factum); o ditongo ei, inicial, conden-

sou-se em i, como o da forma popular iró por eiró, de

areola^ por ser átono. (Cf. avó de aueola, e grijó de

e c c 1 e s i o 1 a : - ola { -ó).

Não obstante estes confrontos, que nos sujerem a dis-

tinção entro i inicial e e inicial= i, seria já difícil corrijir

os vocábulos irmão, irmã pelo padrão do castelhano her-

•mano, herma7ia^ do latim germanus, germana; tanto

mais que esta escrita é antiga, facto não bem explicado.

A conjunção e fora talvez assisado escrevê-la com «,

como em toda a parte se pronuncia, e como fazem os chi-

lenos e também alguns escritores espanhóis, se a sua orto-

grafia não houvesse sido sempre, em português, com e.

Cabe aqui referir-me a uma innovação ortográfica (se

me não engano, introduzida por Garrett), a qual teve certa

voga durante uns vinte anos e ainda hoje em dia tem apa-

recido em algumas publicações, entre elas numa de grande

difusão pela sua barateza, a Bibliotiieca do povo e das

1-:SC0LAS.
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Consiste essa innovação em escrever com im, in, ini-

ciais, não só vocábulos latinos de introdução artificial mo-
derna, mas também um sem-número deles, das orijens da

língua, e que sempre foram escritos, tanto em Portugal

como em Espanha, com ew, en. Esta innovação imprudente

abranje até algumas palavras que na sua ílecsão vêem

a receber o acento nessa vogal inicial, que portanto já não

pode ser escrita com i ; ex. : o verbo entrar^ escrito in-

trar, não obstante as formas entro ^ entra^ entre^ etc. Con-

fundiam-se deste modo, ás vezes, vocábulos distintos, como

ente7ider e intender, empar e impar, enformar e infor-

mar^ etc.

Creio que actualmente haverá poucos homens de letras

que sigam esta escrita, a qual carece de fundamento lójico,

e não representa a pronúncia geral, pois no sid do reino

(Alentejo e Algarve) essa sílaba inicial átona é proferida

ê" e não i, como acontece no centro e norte. Entendo, pois,

que tal alteração não merece ser imitada nem aprovada.

Fora da analojia portuguesa encontramos também

o= zí, e= ?", átonos, antes de vogal, como em leão, coentro.

Os autores antigos são contraditórios na maneira de

escrever estes e outros vocábulos semelhantes, especial-

mente e por i. Parece de razão atender á pronúncia brasi-

leira (para que a ortografia portuguesa seja, quanto possí-

vel, aplicável ao Brasil) e ainda ás formas castelhanas afins,

conservando nesta situação e e o átonos, por ?', u. Ainda

há quem escreva, ágoa, com menos razão, pela ortografia

mais geral água. Em mágoa, por exemplo, é de necessi-

dade preferir o o ao u, por causa do verbo magoar, em
cujo presente ninguém pronuncia magúa^ magúe. E o

mesmo que sucede em nódoa (latim nótula), de que

deriva o verbo ennodoar, que nas formas rizotónicas é

cnnodôa.^ eunodôe^^ e não ennodúa^ ennodúe. Outro tanto
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acontece com verbos dei-ivados de radicais em -õ, como ga-

lardoar de galardão^ (antigo galardõ), perdoar de per-

dão, etc, de que se formara galardoa, perdoa, etc.

O o valendo por u semivogal, antes de vogal, assim

como o e por ^, na mesma situação e função, foram, sem
dúvida, expedientes ortográficos, de que se lançou mão no

tempo em que o z< e o i se não diferençavam na forma de

V ej. Outro expediente foi o de escrever liu (que subsiste

ainda no espanhol huevo, hueso^ etc), como por exemplo

em Kiuivar, e do qual os franceses também se serviram

para diferençarem hiiile de ville, huit de víte, hiiis de vis^

huitre de r^Yre, e que depois aplicaram a outros uu ini-

ciais, como hurler^ huche. Cf. hia=*«, a par de idi=jâ;

e3tOYesL=istória^ (história), para se evitar estoria== e.s-

torju : e veja-se o que ftca dito a pájinas 61.

i àtono oom o valor de e surdo, eiu vocábulos de orijem

evolutiva: vex,inho, vivinho; semelhante, shnilhante

Não ó recomendável a grafia com i nesta classe de

palavras, pois está era oposição cora a pronúncia geral,

quer a popular, quer a de gente culta, na sua grande

maioria, quando fala desafectadamente. Além destas razões,

o i é em muitos desses vocábulos contra a verdadeira etimo-

lojia. Examinemos os dois citados. Qualquer deles ó de

orijem evolutiva : em vexinho^ vemos ;i;''por c latino (uici-

nus; cf. fácil, latim facilis), nh por x (cf. divino). O e

da primeira sílaba é uma dissimilação antiga, que ainda

subsiste na pronúncia, tanto do português, como do cas-

teliiano, do provençal e do catalão, vecino, vexins, vehí^ e o

vocábulo foi sempre escrito antigamente com e. É certo que

Bluteau traz a ortografia com i, conjuntamente com a an-

terior. A razão é que já no seu tempo, e mesmo antes, se co-

meçara a reformar artificialmente, por padrões latinos, a boa

escrita do português, desdenhando-se as formas intermédias.
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O segundo vocábulo aduzido, semelhante, ó igual-

mente de orijem popular, como testifica o Ih por l(i) latino

(cf. família), e para este ainda é mais desarrazoada a

forma alatinada similhante, que alguns lhe dão. O pri-

meiro e segundo i de similis latino (que deu símel, cita-

do por Duarte Núnez do Leão [Origem da língua portu-

guesa, cap. vii]) são breves, e a ^ breve corresponde em

português, como em castelhano, e (cf. ^cí/a;- de picare;

chegar, cast. Uegar, de plicare). Devemos ainda ter em

consideração que, nas formas rizotónicas do verbo seme-

lhar, a vogal que precede o Ih é ura e e não um i, pois

dizemos assemelha, e não assimilha: cf. assimilar, assi-

mila^ que é de origem artificial, e portanto deve conservar

os ii latinos.

A dissimilação a que acima me referi está tam enrai-

zada em português, e o esteve sempre, como a escrita de

inúmeras palavras documenta, que é hoje trivialíssimo ver

em periódicos, cujos revisores são menos competentes ou

menos cuidadosos, o tratamento meritíssimo escrito

quási sempre jneretissimo, apesar do vocábulo mérito^ e a

palavra priviléjio ortografada previlegio, isto porque são

pronunciadas com e surdo, e não com ^.

ISTa excellente revista científica Portugália, por exem-

plo, vemos [i, p. 603] vecejante ) viço, em razão de a pro-

núncia actual sei" vecijante, e não vicejante, ) viceja ) vice-

jar. Na mesma publicação [i, 517] vem apontado um
conceito incompleto^: «Não é sesudo o juiz que tem

geito no qtm clix.» Com efeito a forma sesudo, é a popular,

e está de acordo com o castelhano seso, e não com o

português siso.

Não é sesudo o juiz

Quem tem jeito no que diz

E não acerta o que faz.

Gil Vicente.
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São numerosíssimas as cacografias desta espécie, e a

1 maioria da gente, mesmo ilustrada, hesita sempre na es-

crita com e ou i. Exemplo flagrante ó o vocábulo itínej'á-

\rio, três vezes escrito itenerario no periódico O Dia, de

;23 de março deste ano.

Nos vocábulos de orijem artificial é de necessidade

manter o i latino por três razões:

1.* porque foram directamente tirados do lécsico la-

tino;

2.* porque não sofreram alterações fonéticas reveladas

na escrita;

o.* porque no Brasil a pronúncia é em geral com í;

e assim o é também a de muitos puristas exajerados em

Portugal, não obstante as grafias antigas (melitar, me-
nistro) indicarem que a pronúncia era, mesmo nos de

orijem erudita, e e não i, nas sílabas anteriores á última

que contenha /, como ainda hoje se manifesta na enuncia-

ção desafectada.^ Nos Lusíadas (nr, 90), por exemplo, ve-

mos arteficio, e não artificio:

Não faltam ali os raios de arteficio

Não é este fenómeno outra cousa mais que a aplica-

ção da lei, que nas orijens da lingua produziu vcxinho de

uicinus, dissimilação regressiva, de que há exemplos em

outras línguas (no francês médeoin, deviner, de *me-

^ Vkl. Gonçálvez Viana, «Essai de phonétique et de Phono-

LOCíIE DE LA LANGUE PORTUCrAISE, d'aPRÈS LE DIALJ-ICTE ACTUEL DE LlS-

BONNE», in «Romania», 1883, p. 57; PosITI\^SMO, vol. iv, 1882, p.

162; e «Exposição da pronúncia normal portuguesa», 1892, p,

56, 5.8]

Cito-me a mim próprio, porque em nenhum outro tratadista

.

tenho visto claramente exposta esta doutrina.



102 ORTOGRAFIA NACIONAL

dicinus, diuinare), não porém com a regularidade, per-

sistência e simetria, que observamos em português.

Os exemplos desta espécie são tantos, quer antigos,

quer modernos, que a mais distraída leitura surpreende-os

ás dezenas.

Citarei alguns:

arteflcios, arteficiaes, deligencia, maleciosos,

openyon [Leal Conselheiro]; deligencias, dessimu-

lada, hipocresias, restetuida, Secilia, sezeliano,

vesitação, e mesmo permeteria, contra o uso hodierno,

na conjugação dos verbos em --ir jRui de Pina, Crónica de

El-Rei Dom Afonso v] ; edeficado [Azurara, Crónica de

El-Rei Dom João i, Cap. i].

O verbo dizer, no imperfeito, escrevia-se com e no

radical, dezia, como ainda se pronuncia popularmente

:

«e assi o dezia muitas vezes em sua vida» . [Azurara, ib.]

Na Collecção da Legislação portugueza vemos, na

portada do volume referente ao período de 1750 a 1762

[Lisboa 1830], que essa colecção foi redegida pelo desem-

bargador António Delgado da Silva. Hoje escrever-se-ia

redigida. jSTo Supplemento ao mesmo período, a páj. 605,

vemos, ao contrário, sentença difinitiva, por definitiva;

mas. a páj. 584, repremissem, lemitar; a páj. 590, ve-

reflquem, devidendo, que actualmente se escrevejn re-

primissem, verifiquem, dividendo.

Isto prova quanto são pretensiosas e faltas de funda-

mento as pronúncias adoptadas nos nossos teatros, dividir,

reprimir, verificar, ministro, com i átono, em vez de e

surdo, em oposição com a pronúncia usual, que há mais de

dois séculos é com § e não i naquelas sílabas, dissimilação

eufónica, mais que eufónica, fisiolójica, de que o português

apresenta numerosíssimos exemplos, como nenhuma outra

língua românica.

Há mais de vinte anos, em uma análise feita no Posi-
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TivisMO [tomo IV, 1882, p. 165] á crítica do dr. Hugo

Schuchardt aos Cantes flamengos de Machado y Alvarez,

já me referi a esta deturpação pseudo-erudita, que só pode

ser defendida por quem iguora, ou conhece mal, a língua

portuguesa do continente, quer presente, quer anterior ao

período actual. Felizmente, em vinte anos a influência per-

jiiciosa dos que, no teatro ou fora dele, vaidosamente pre-

tendem emendar pronúncias populares, que sSo de séculos,

ainda não conseguiu divulgar as suas exóticas maneiras

de proferir os vocábulos, e è mais que provável que nunca

o conseguirá.

íío exemplo extraído da Colecção de Legislação Por-

tuguesa vimos diflnitiva por definitiva. É isto ora in-

certeza na escrita, em virtude da consciência do fenómeno

da mudança de i em e por dissimilação, ora a tendência

oposta, uma assimilação, cujas leis não estão ainda averi-

guadas, de e a i.

íía primeira categoria entra lígitimo em Rui de Pina

[Crón. de El-Rei d. Af. V, Cap, ii] oiirivixarias em F.

Móndez Pinto [Peregiunação, iii]; na segunda, a assimila-

ção progressiva de e a i, que transformou mentir em

onintir, rendeiro em rindeiro, pedir em pidir^ a que

Duarte Núnez do Leão já se referia na Ortografia, e é hoje

rara, fora da pronúncia popular da Estremadura, princi-

palmente rural. Nos escritores antigos, porém, é usualíssi-

ma : despidido (Peiíegrinação iii, 2}idia xix, pidira iv, pre-

viniram lxii, mintires lxiii, consintiu lxxiv, servintia

Lxxxvni, infirutidade cxxxv, etc).

Em virtude dessa assimilação do e do radical átono

ao i da terminação tónica, a qual subsiste em certos ver-

bos em castelhano, com o i átono porém, (seguir, si-

giiíendo; cf. conviniente em Rui de Pina [Crón. de El-Rei

D. Afonso V, cap. i]), a conjugação desses verbos em -ir

^ra e é diferente da literária actual portuguesa.
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A substituição e=e por i e ainda por outras vogais

átonas encontra-se também na pronúncia popular de vá-

rios vocábulos, nos quais o e fica entre duas consoantes

iguais; por ex.: didal por dedal
^
jijum por jejum, pipino

-por pepino^ Cieília por Cecília^ para se evitar o encurta-

mento do vocábulo, que resultaria da contracção inevitável,

devida á frequente supressão de e surdo entre consoantes

do mesmo género, surdas ou sonoras, e que seria dal^ ctlia,

juTii, pino.

O nome próprio Cecília manteve-se ainda de quatro

sílabas por outra corruptela, CexíUa.

Quando nestas circunstâncias o e ficava entre duas

consoantes desiguais, sendo uma delas labial, ou entre

duas labiais, e ainda com s antes de sonora, substituíu-se

por u, escrito u ou o, para se conservar a integridade do

vocábulo; ex.: sossegar por sessegar, antigo, buber
por beber, somana por semana; deste modo se evita-

ram as contracções segar, ber, esniana.

Talvez concorresse para taes permutações o desejo de

fujir à homonímia com segar, ver, pino. ^

Também em algumas palavras se escolheu a vogal a,

como em samear por semear, pai^a se evitar a deturpação

esmear ('sniiar ; confronte-se a forma Esdé por Josè, po-

pular no norte, J'ò'e, Ejsé); esmear confundir-se-ia com

esmarjaestimare, de que proveio ôsmo, por «cálculo»,

empregado ainda hoje na locução a esmo, «sem contar,

pelo alto» . Este verbo e este substantivo verbal foram muito

usados até o século xvn. Um exemplo encontra-se na Pe-

EEGEiNAçÃo [xui, 6 vcja-se passim\.^ «a esmo de alguns >/.

Muito curiosa é a substituição de i a u em titor, por

1 Sobre este objecto voja-se Gonçálvez Viana, in «Revista

Lusitana», i, p. 312 a 319.
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tutor, que pressupõe uma forma anterior tetor, que daria o

monossílabo tor^ o que se quis evitar.

A separação nítida das sílabas devemos atribuir tam-

bém a forma moderna rossio em vez da arcaica ressio. A
deturpação popular, porém, do nome próprio Junot em
Jinó parece provir de imitação imperfeita do u francês

(ii). Outra deturpação escrita deste nome foi Jinote.

Tem cabimento aqui referir-me, para a reprovar, á

emenda modernamente restabelecida, contra analojias evi-

denciadas por milhares de vocábulos, de ortografar sem o

e inicial algumas palavras menos usuais, em que êle é se-

guido de s e outra consoante, o que os italianos chamam í?

impuro, como em stirpe, strénuo, Sparta, Smyrna,
(cf. o antigo spiritu).

l Não havendo dição portuguesa começada por s e

ouh"a consoante, com qual vogal há de este s fazer sílaba ?

l Acaso não se pronuncia o st e sp destas e outras pala-

vras exactamente como em estriga^ estreme^ esparto e es-

mêro ? i Para quê, pois, se há de dar estranho aspecto

àquelas dições, em desacordo com a escrita de todas as

mais palavras portuguesas de estrutura fonética semelhante ?

Ora, já no latim vulgar, tiil como o podemos avaliar

pelas inscrições plebeias, se havia anteposto uma vogal

àquele s impuro do latim clássico, como em istatuam
ispose, por statuam, sponsae^, istudium por stu-

dium, por influência talvez das línguas vernáculas, visto

que é principalmente nas Gálias e na Hispânia que essa

adjunção de vogal inicial se deu ^.

Em francês o s veio depois a desaparecer como em

1 Lindsay, Lat. lang, i § 117-122.

3 Em galês, língua céltica do País de Gales, escreve-se e pro-

nuncia-se ystori^ pelo latim historia, ystwrio {^stúrto), pelo in-

glês sfir.
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épée! espée\ spatha, sem deixar vestíjios, nos vocábulos

de orijem evolutiva.

E pois um retrocesso injustificável a uma escrita ar-

caica essa ressurreição de feições ortográficas, em contra-

dição com a ortografia geral, não só do português, mas do

castelhano e outras línguas românicas, á excepção do

italiano, principalmente toscano.

Quando o s está seguido de /, poróm, difícil será deci-

dir qual forma seja mais portuguesa, não só escrita, mas

pronunciada, e se, portanto eslavo, como em castelhano, é

preferível a slavo, que está mais conforme com a forma

orijinal búlgara slava, «fama».

As formas portuguesas são esclavão^ esclavónio, es-

clavónico, e estas mesmas teem ainda ressaibo estranjeiro,

pois a verdadeira forma portuguesa que lhes corresponde

morfolójicamente é escravo, da mesma orijem esclavónica,

mas que adquiriu outra acepção, a de «cativo», ou «ser-

vo». Esta palavra, passou ás línguas românicas por inter-

médio do latim bárbaro, como é sabido.

e àtono com o valor de i átono—Correcções :

desejar ou desijar, tejolo, meolo, meúdo, deante;

tijolo, miolo, miúdo, diante

E indispensável conservar a escrita com e valendo ^,

' depois de vogal, como em ajaezar do jaez, israelita de

Israel, ou antes de consoante palatina, ajoelhar, de joe-

lho, lenheiro, de lenha, (cf. Unheiro, de linho), para

que se não perca a analojia com outras formas ou vocá-

bulos afins, nos quais é tónico esse e, como em desejo, e

portanto deixa de ter o valor de i. Assim devemos escrever

artelharia, como Camões [Lus., vii, 12], em razão de ar-

telho.

Não obstante o exame de cacografias modernas e de

grafias antigas concorrer bastantemente para ser favorecida
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íx pronúncia do e átono antes de palatal como ^, não há

por emqiianto segurança completa da generalidade deste

fenómeno fisiolójico.^

Cumpre igualmente restabelecer o e nos vocábulos em
que abusivamente foi introduzido i, para que se mantenha

a coerência. Bisbilhoteiro, porém, escrever-se-há com ii,

do ital. bisbiglio.

Os outros vocábulos citados explicam-se pela compa-

ração com formas análogas em castelhano ^. Eis a compa-

ração :

Semelhante, gallego semellante, castelhano semejante,

tejolo, castelhano tejuelo, de tejo (de teja, lat. te gula)
meolo, » meollo ( lat. m e du 1 1 a

)

meúdo, » menudo (lat. m i n u t u s
)

deante, » delante ".

Todavia, as grafias antigas autorizam talvez tijolo

e diante, análogas a millior., pior, em voz das modernas

melhoi*, peor, cast. mejor, peor; provam que e átono

antes de vogai ou consoante palatal já em tempos remotos

valia por *', e confirmam a existência de e surdo no portu-

guês antigo, a qual foi posta em dúvida por J. Cormi *.

E mais razoável, pois, escrever e nestes poucos vocá-

bulos em vez de i, do que substituir em tantos outros i a e.

1 Influência da palatal explica também a forma eastinheiro^

trasmontana, por castanheiro^ e que parece ter sido geral, pois a ve-

mos empregada por F. M. Pinto.

2 V. Exposição da Pronúncia Normal Portuguksa, p. 93 e 95.

3 «alantre e delantre— de ad in ante; cf. hesp. arch. denan-

te
( de in ante, prov. denan: n— n dissimilou-so cm l— w, d'on-

de o hesp. delante= de-lante\ cf. mir. *a-lante.» J. Leite de Vas-

concelos, Estudos dk Philologia Mirandesa, i, 448.

* GrUNDRISS der RoMANISCHEN PHILOLOaiK, vol. I., p. 735.
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^.Convirá manter ge^ gi a par deye, ji?

No caso afirmativo, como se regulará o emprego de cada um
destes símbolos, tendo-se em atenção a conjugação e os de-

rivados : ranger, ranja ; laranja, laranjinha ?

De uma vez por todas, seria um passo agigantado no

caminho da simplificação e regularidade da ortografia por-

tuguesa o escrever-se j sempi-e que ;' se pronuncia, nSo

obstante a extranheza que possa' causar j por g, principal-

mente inicial, e com fundamento em palavras comuníssimas

como são jejum, Jesus, JerónimO; Jerusalém, Jericó.

A não se adoptar esta emenda radical, o emprego de g ou

j antes de e e i terá de determinar-se pela etimolojia e

pela analojia, mas com grandes dificuldades. Darei alguns

exemplos

:

Do vocábulo anjo parece que devemos derivar an-

jinho, com j, e não g, apesar de angélico; todavia, 6 pos-

sível que a escrita mais analójica deva ser com g, angi-

nlio, pois temos a forma antiga ángeo ^ (de angelus),

de que se formaria angeinho, contraído depois em anginho,

forma actual: cf. igreja de eigreija, arisco de areísco.

As duas formas joelho e geolho (antiga) provêem

respectivamente de * g e n i c u 1 um e g e n u c u 1 um : i escre-

ver-se há a primeira com j e a segunda com g, quando

em ambas as formas latinas a letra inicial é g?
^ Duarte Núnez do Leão [Ortografia] considerava erra-

da a forma joelho, hoje a única que ó empregada, por

haver caído em desuso em quási toda a parte geolho,

correspondente ao castelhano hinojo, italiano ginocchio,

francês genou, tida por culta no século xvi, e que é a

.forma camoniana.

É vulgar a escrita magestade, com g, contra a eti-

^ Muytas aues fremosas que auyã penas d e angeos— Otto

Klob, A VIDA DE Santo Amaro, in «Romania», t. xxx.



ORTOGRAFIA NACIONAL 109

molqjia (mai estas); explica-se, porém, perfeitamente, con-

quanto incorrecta, poi-que foi sujerida por outras formas,

como magno, magnífico. Deveria no enitanto corrijir-se.

A ortografia majestade é a que segue D. Núnez do Leão,

que reprova a forma magestade.
Repreensíveis são igualmente gaito } ia ctum, e não

de gestuni, e seus derivados engeitar, regeitar, como

também obgecto, sugeito, por jeito, e ajeitar, rejei-

tar, objecto, sujeito.

Os castelhanos continuam a manter ge, gi, a par de

je, ji, e é este um dos poucos embaraços que ainda subsis-

em na sua ortografia; sendo os outros o emprego do h
inicial ou medial, a que pode servir de norma a pronúncia

andaluza, e o de b, ou v, que se não diferençam na pro-

nunciação, pelo menos actualmente, sendo que qualquer

deles se profere b explosivo quando inicial ou depois de

m, l, r, e b fricativo entre vogais, pronúncias perfeitamente

iguais ás duas do b em palavras portuguesas como behery

nas quais o ò da primeira sílaba ó explosivo, e o da se-

gunda fricativo.

Antigamente o u ou b latinos, seguidos de vogal,

achavam-se representados na posição forte, isto é, como ini-

ciais, ou depois de consoante, por b, entre vogais por v;

deste modo vivir, beber escreviam-se bivir, bever, o que

melhor explica o dístico de Escalíjero:

I í a u d t e m e r e antiquas m u t a t V a s c o n i a vocês,

('ui nihil .est aliud vivcre quaiu bihere

Em latim parece que já desde o ni século da era vul-

gar o b se empregava por v nas inscrições plebeias, talvez

porque a antiga vogal assilábica ú, representada pelo v, já

havia adquirido o valor do v português, e os gravadores

lutavam por encontrar expressão gráfica do novo som que

se manifestara. Por outra parte o v era, a datar do ii sécu-
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lo, pelos gravadores dessas inscrições representado por b
na posição forte, isto 6 inicial ou precedido de consoante *.

Yé-se que o v latino antes de vogal, que ainda no

tempo de Flauto era vogal completa, pois se contava como

formando sílaba por si em la rua, isto é lãruã^^ se foi con-

sonantizando cada vez mais, até chegar a v: confronte-se

o trissílabo latino be(l)lua, como italiano belva, dissílabo,

português antigo belfa.

Não está averiguado, nem o será talvez nunca, se ge,

gi no português e castelliano antigos se proferiam como

em italiano, ou como actualmente os pronunciamos, e se o

j diferia do g era tal situação. No tempo do Duarte Nú-

nez do Leão eram idênticos, pois nos diz [Ortografia] :

—

« Mas sendo verdade que da mesma maneira soa í/e, gi do

que je, ji» ...—. Pedro de Alcalá dá-os no xvi século como

iguais ao ^r
arábico ; mas é sabido que ele se refere ao ára-

be da Barbaria, onde parece não ser rara a pronúncia des-

ta letra como j português, ou francês. Sabido é também

que na Síria essa quinta letra do alfabeto árabe se profere

como o ,(/e, gí. italiano, isto é, qiiási dj, e que no Ejipto

tem o valor do g português, de gado., sendo esse provavel-

mente o som primitivo, no que respeita á dita letra, e que

desapareceu dos outros dialectos arábicos.

Á semelhança do que fiz com o h inicial, conservo

provisoriamente o g inicial antes de e, i, em palavras pri-

mitivas ou derivadas, quando a etimolojia o pede. No inte-

rior da palavra emprego sempre j, para não estabelecer

regras fictícias para o emprego de j ou g, em verbos como

arranjar, arranjei, rejer, reja, ou em derivados, como

de loja, lojista.

1 Lindsay. Lat. lang, i, § 78.

2 Id. ib. II, 48.



ORTOGRAFIA NACIONAL 111

CorreoQões ortográficas

s entre duas vogais, com valor de consoante sonora, casa a
par de axeife; ss e p, ce, c/, m.ed.ia.Í3, passo e paço, inserto e in-

certo / s e p, ce, ci iniciais, sala e çarça, sela e cela.

São a etimolojia e a imitação dos escritores anteriores

ao XVII século que devem regular a selecção entre ç e s

(ou ss) entre z e* s medial ; com o maior rigor, porém,

como o fez Herculano quási sempre, restabeleceudo-se a

antiga escrita nos vocábulos em que abusivamente hou-

ver sido alterada; isto com respeito aos de orijem româ-

nica. Relativamente a vocábulos de procedência arábica

directa, vemos que, a bem dizer em todos eles, são os ss

arábicos representados em português, como em espanhol

antigo, por Q (ce, ci) quando iniciais de sílaba, por z,

quando finais.

A ortografia castelhana, á falta de outros elementos,

pode servir de modelo para a restituição de ç por s, pois

sempre os figura por z (antigamente ç), excepto antes de

e e de i, posição em que o z foi modernamente substi-

tuído por c.

Excepção notável á regra de ç por 5 arábico é a pa-

lavra alvíçaras, que em F. M. Pinto e em outros autores

vemos escrita alvíssaras, em contrário da escrita caste-

lhana albricias.

Mais adeante explicarei esta anomalia aparente.

Convém ainda advertir que mesmo antes de e, i se es-

crevia dantes ç, e não c.

Outro modo mais simples de resolver a questão seria

proscrever o o, Q com valor de ;?, e o s com valor de %.

Esta simplificação, além de ter de abranjer grandíssimo

uiimero de palavras, e de ser historicamente falsa, tornaria

a escrita incapaz de representar a pronúncia antiga e a de
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Trás-os-Moiites, por exemplo, na qual ainda perdura a dis-

tinção de p e s, e a de :í; e s medial.

De três modos portanto podem remover-se as dificul-

dades ortográficas que existem em português no emprego de

ce, ci, ç ou s (ss), e de z ou -s- entre vogais. São os

seguintes

:

1.** Proscrever absolutamente o c(e) c(i) ou ç com
o valor da sibilante s no centi'o e sul do reino, e bem assim

o s com o valor de z, substituindo todos os çç e ce, ci

por s 110 princípio, e por ss no meio das palavras, e todo

o s medial, com o valor de x^ por esta letra. Em confor-

midade com estes preceitos poderia manter-se z final em
todos os vocábulos acentuados na última sílaba e que pos-

sam receber incremento, de que resulte ficar o z entre vo-

gais, por exemplo, mez, mezes, cortez, cortezes, por-

tuguez, portugueza, portuguezes, prevalecendo esta

regra de ortografia moderníssima e puramente empírica,

infelizmente muito arraigada, e há muito tempo, e que bas-

tante contribuiu para deformar os vocábulos portugueses.

2.** Proscrever-se o ç inicial, e s com valor de z^

,

mantendo-se apenas o ce, ci, e o ç medial, orijinados de

ce, ci, ou ti latinos, para desfigurar menos o grande nú-

mero de palavras que conteem ce, ci, como fêz a Acade-

mia Espanhola, imitando hábitos ortográficos antigos. É um
meio-termo entre duas soluções opostas.

3.° Escrever com todo o rigor etimolójico, e em har-

monia, com a escrita antiga e a pronúncia dos dialectos se-

tentrionais, s como representante de s latino, quer surdo,

quer sonoro (=z)^ duplicando-o entre vogais quando te-

nha o valor de inicial ; z como representante de z, ci ou ti

latinos, e de zz arábicos, e ainda como substituto de ss

- arábicos em fim de sílaba ; ce, ci e ç, como representantes

de ce, ci e ti latinos, e de ss arábicos iniciais de sílaba,

restabelecendo-se o uso do ç inicial, correspondente a z
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inicial do castelhano moderno, ç do antigo, e que sem a

mínima razão foi proscrito.

Dou sem liesitação a preferência á última destas três

soluções; o que facilmente se depreenderá de todo este es-

ci-ito, como também dele se verá que o modo de ortografar

que adopto e defendo, com ser rigorosamente histórico e

verdadeiramente etimolójico, no sentido exacto desta ex-

pressão, nem por isso é tam diverso das várias ortograj&as

a que o público está habituado, como o são outros siste-

mas que teem sido propostos antes ou recentemente. Com
efeito, nem um dócimo talvez dos vocábulos usuais terá de

sofrer alteração estranhável.

Disse antes que o vocábulo alvíçaras, escrito com

ss. alvíssaras, na Peregrinação de F. Méndez Pinto e

em outros autores, necessitava explicação.

O vocábulo arábico (albíxare SjLlJÍ), tem x (^), e

não .s-, na segunda radical. Foi portanto esse x imitado com

o .V, e é sabido que o s peninsular foi representado pelo xin

(^/i) não só nas aljemias, mas ainda na escrita de textos

arábicos em que figuravam nomes da Península Hispânica.

A forma peninsular daquele vocábulo, que mais se apros-

sima do seu étimo, é a valenciana albíxeres, citada por

Doz>' ^

A confusão entre p e s (.%•), e x^ -s- parece haver co-

meçado no sul, por meados do século xvii : Bento Pereira

(Ortografia, Lisboa, 1666) já os não distingue, diferen-

çando ainda eh de x.

Duarte Núnez do Leão parece já confundir em al-

guns vocábulos ^ e s medial ; e na verdade vemos, mesmo

1 Glossaire dks jiots espagnols et portuoais derives de l'ara-

Bt;; Leida, 1869, p. 74.

8
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nos Lusíadas, as seguintes rimas, que duvido possam ser

levadas á conta das licenças poéticas de que mais adeante

me ocuparei : Leoneses, portugueses, vexes; [iii, 7] tristexa,

empresa, inglesa [vi, 59].

A confusão entre ç e s (ss) deve ser posterior, pois

não há dela exemplo nos escritores quinhentistas e seis-

centistas, e as escritas eça por essa (latim *ersa) e ro-

cio em vez de ressio são relativamente modernas [Vid.

Cortesão, op. cit. sub. voe. Rocio.], e repreensívelmente

erróneas.

A escrita eessa, que vemos na Pere(jRinaçIo [clxvii e

passim^ é devida ao desejo de diferençar este vocábulo do fe-

menino do pronome ôsse, essa, pronunciado no seu tempo

essa, como ainda hoje o ó no Minho. É sabido que rs la-

tino deu em português ss, nas palavras de origem evolutiva,

como avesso }aduers um, e já no latim vulgar se encon-

tra russus em vez de rursiís.^ Eça, apelido, é diferente,

e F. Méndez Pinto escreve-o com ç, assim como Diogo do

Couto e João de Barros, Deça, de Eça [Décadas da Ásia].

Na edição das obras de Camões, feita pela Bibliotheca

PoRTUGUEZA, c uão sei se em outras, vêem-se os seguintes

versos da comédia Filodemo escritos deste modo:

Solina E que é esse amador

Qae quer ter comigo passo?
Será ello algum madrasso?

Vilardo Eu sou o mesmo, que o amor

Me quebra pelo espinhasse.

Alterou-se a ortografia de madraço e espinhaço,

para darem rima para os olhos com passo, quando mais

1 Lindsay, Lat. Lano. ii, 169.
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adeante, em madraço, 6 restabelecida para ficar rimando

com pedaço, ^ á vontade do editor, a qnem isto pareceu

cousa do pouca m^ita.

Assim se brinca levianamente com os nossos escrito-

res clássicos, reformando-lhes os vocábulos. Ora, a verdade

é que passo é ali um erro, por paço na acepção de «zom-

baria » , como o vemos empregado por Lucena : « Fazendo

entre si graça e paço».

ííeste sentido já foi admitido paço no Novo Diccio-

NARio DA LÍNGUA PORTUGufsA, dc Cáudido de Figuciredo.

É sabido que, tanto nos nomes do Brasil como nos

das duas Américas, colonizadas por espanhóis, o som da

sibilante forte foi sempre representado por ç e não por s

;

e quem ignorar qual fosse o valor do s na Península

Hispânica, ficará sem entender as afirmativascos escritores

espanlióis e portugueses que se ocuparam dos idiomas do

Xovo-Mundo, quando asseveram não existir neles a letra

S : isto ó, o som s, visto que tais idiomas eram e são anal-

fabéticos ^.

Foi justamente essa ignorância que fez dizer ao grande

orientalista Silvestre de Sacj que os árabes da Península

davam ao ^^ o valor de s, como já adverti no meu opús-

culo DeUX FAITS de PHONOLOGIE mSTORIQUE PORTUGAISE, [Lis-

boa, 1899], Digo aí

:

«Ce n'étaient point les Árabes qui prononçaient le x
comme un s, mais bien le s hispanique qui étant uii son

ctranger ponr eux, avait à leur oreille une valeur qui se

1 Vil. E mais para namorado

Não sou ora tSo madraço

Sol. Sois muito desmazelado.

Yil. Mas antes, de delicado

Caio pedaço a pedaço.

2 Yeja-se, por exemplo, P. Ant- Ruiz Montoya, Arte de la

LENCrUA Guarani ó mas bien Tupi ; nueva edicion, Yiena — Paris.
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rapprochait de celle du ^ ; tandis que le p, et le z à la

fin d'une syllabe, avaient bieii la valeur dii i^, par lequel

ile les oiit transcrits.

S. de Sacy iguorait certaineraent la valeur particu-

lière du s hispauique, et voilà corament on comprend qu'il

ait eu recours à rhypothôse peu vraisemblable que uous ve-

iions de citer.»

As palavras de Sacy são estas: «D'aprôs la maniôre

dont les Árabes d'Espagne trauscrivoient Tespagnol eii ca-

racteres árabes, (e podemos acrescentar igualmente o por-

tuguês), il y a lieu dé croire qu'ils prononçoient le ^^i

comme le s fortement articule, et le ^ comme le ç ou z»

[Grammaire arabe, Paris, 1831, i, p. 19].

Como se vê, a hipótese de Sacy carece de fundamento.

* íinal proveniente do ci, ti latinos: Méndez; Mendes;

simplez, simples; ourivez, ourives

A emenda seria oportuna, visto estar de acordo com

a antiga escrita e com a ortografia castelhana, na qual,

1876, p. 93 — Vocabulário y Tksoro dk la leng. Guarani, etc, ib.

passíni.

Conforme a antiga ortografia castelhana escrevia- so Q nos no-

mes americanos, como Chimboraço, Mocteçuma, formas que deve-

mos manter em português. Os espanhóis hoje ortografam Chimbo-

razo, Moctezuma : esse ç tinha o valor do ç português ou francês
;

z = p só se escrevia em fim de sílaba, como em Azteque, pronun-

ciado açteque^ Cuzoo, pron. euçco^ como mezquinlio, mezquita,

pron. meçquinho^ meçquita.

— «E leva-me deste mudo mezquinho que he rryo de-

amargura, e lago de treevas.. . thesouro de mizquindade—
Otto Klob, A VIDA DE Sancto Amaro, texte portugais du xive siècle,

in «Eomania», t. xxx, 1901.— «E as suas mezquitas sagradas

com elle são tornadas em templos» — Azurara, Crón. de El-Eei Dom

João i.
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como ainda hoje em Trás-os-Montes, parte do Miiilio e parte

da Beira-Alta, se faz constante distinyão entre s e z (=(?).

Nos nomes comuns, como alferes, ourives, simples,

cális, lápis (em castelhano cáliz, lápiz), apezar das for-

mas lapizeira (moderna), e oalezes ^ (antiga) e modernas

cálice, cálices, talvez seja preferível conservar a actual

grafia com s final, visto que, na língua comum e literária

de hoje, não variam no plural, por haverem sido proscritos

dos vernáculos meridionais os plurais antigos alfêrezes ^,

ourívezes ^ símplezes. Se plurais em z não fossem uma
excepção, nova e pouco recomendável, a estabelecer nas

regras de formação do plural dos nomes, as formas com z

final poderiam ser comuns aos dois números, em atenção

á formação dos derivados, ourivezaria, lapizeira, por

exemplo. Poderíamos também, com menos plausibilidade,

escrever símplez, etc, no singular, e simples*, etc, no

plural. Opto, porém, pela terminação em s para o singular

e plural.

Semelliantemente devemos restabelecer a antiga escrita

dos patronímicos em ez átono, que antes era usada, fazen-

do que regressem á sua antiga forma todos aqueles em que

modernamente se tem substituído por es aquela caracte-

* — Dous cálezes d'ouro — Inventário de 1536, in Archko-

LOGO PORTUOUÈS, V, p. 69.

2 — Alfêrezes volteiam as bandeiras— Lusíadas iv, 27.

3— E assy como os*ourivezes, querendo conhecer alguu ou-

ro... o metem no cimento — Leal Conselheiro, p. 26 e notas.

Na Miscelânea de Garcia de Eesendo o plural 6 ourivezes, o-

singular ourivez [clxxxii, lii].

* A forma simples, no plural, é já bastante antiga : Garcia

da Orta intitula o seu famoso e apreciado livro «Diálogos dos Sim-
ples E drogas da Lndia». Todavia, D. N. do LeSo ainda diz :— ou-

tros infinitos os quaes são simplezes, e não compostos

—

[Orto-

ORAÍIA da LINGOA PORTUGUESA],
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rística terminação, tais como Henríquez, de Henrique^
Diaz de Dídaz, de Didaci, Pães de Paio, Fernan-
des, de Fernando, Miguéiz de Miguel etc, como se

encontram em documentos e escritores antigos, e mesmo
até data relativamente recente, até o século xvni.

Mesmo abstraindo de fundamentos meramente paleo-

gráficos, parece que a defeituosa escrita com es foi devida

á dilijéncia de se distinguir esta terminação de outra acen-

tuada, escrita com ez, que se estabeleceu há dois séculos,

para denotar -es, com acento na última sílaba, cometendo-

se assim dois erros.

Com efeito, pelos fins do século xvii começou-se a dar

ao z final valor de posição, denotando que a vogal prece-

dente ó acentuada, o que proveiu de na realidade, haver

muitos vocábulos nessas circunstâncias, em que ele era

etimológico, como feliz, arroz, feroz, capaz, surdez,

alcaçuz, etc. Daí procede a escrita há muito introduzida

-ez por -és, de francês, cortês, etc, que é erro etimo-

lójico,e contribuiu não pouco para deformar a escrita dos

vocábulos portugueses.

É necessário pois restabelecer o s, como o fez Hercu-

lano em todos os vocábulos que soube identificar com se-

gurança, banindo-se o z dos que por abuso o aceitaram

desde o xvii século, quando começou a obliterar-se no sul

a distinção, antes geral e que ainda subsiste em vários

pontos no norte do reino, onde a escrita com z falsearia

a pronúncia primitiva, que ainda lá dão ao z final (=ç),

diferente da do s.

A escrita dos vocábulos tem de servir para todo o

reino, e é por isso que os preceitos ortográficos hão de re-

gular-se pelo conhecimento das condições e vicissitudes de

pronunciação de todos os dialectos da língua pátria, sem

representarem particularmente nenhum, nem no tempo,

nem no espaço. É isto condição essencial para a sua geral
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aceitação. Para tal fim cumpre não tomar por cacografias

certas escritas antigas muito lejítimas no seu tempo, e que

ainda hoje o são para muitos pontos em Portugal. As al-

terações ortográficas, que teem sido modernamente intro-

duzidas, chegam a parecer monstruosas a todos aqueles

que possuem conhecimento, superficial que seja, da histó-

ria da língua; e não teem concorrido pouco para obscure-

cerem a etiraolojia dos vocábulos, quando por outra parte se

manteem letras inúteis com o pretexto de a evidenciarem,

mas que na realidade a disfarçam. Alega-se a conveniên-

cia das letras geminadas, dos grupos th., ch, ph, do y,

com o fundamento de que nos sujerem a etimolojia latina

ou grega de vários vocábulos ; e desdenham-se diferencia-

ções ortográficas que explicam factos da própria língua

portuguesa, e concorrem para o reconhecimento das suas

formas primitivas : Estranha contradição

!

Convóra, portanto regular com todo o rigor etimolq-

jico o emprego das letras seguintes

:

x> G s mediais?— goxar, ousar; baptixar, analysar.

X Q s finais ? — nox, nós.

ç e s(sj mediais ? — paço, passo,

(ce, ci) ç e s iniciais? — çarça, salsa ; cera., seira.

SC Q c iniciais? — seieucia^ centelha.

Examinemos estes vocábulos.

O sufixo -izar assim se escreveu dantes, por exemplo

no Parx.^so Lusitano, e assim continua a escrever-se em
castelhano, porque provém do latino -izare: baptizar ó

em latim eclesiástico bapt izare, com z, e o S seria um
barbarismo, que para a escrita portuguesa veio da indis-

creta imitação da ortografia francesa, da qual muitas

dessas palavras são copiadas, e em que o emprego de s e

Z mediais se regulam por outros princípios, que teem ori-



120 OETOGRAFIA NACIONAL

jem na história dessa língua. Era analisar, todavia, o ^
provém de análise, e o siificso 6 simplesmente -ar.

Em ousar o s procede de s latino (ausiis); em
gozar o z representa, segundo todas as probabilidades,

ti ou di latino, e em todo o caso correspondem-lhe z no

castelhano antigo, z e c no moderno: gozar, goze, goce.

Em noz o z representa o latino; em paço, t{i) la-

tino o ç.

Em çarça, qualquer que seja a sua etimolojia, cor-

respondem os çç a igual letra no castelhano antigo, e na

escrita portuguesa anterior ao século findo, ainda conser-

vada por Herculano e outros escritores escrupulosos ; a

ZZ castelhanos, depois da reforma ortográfica da Academia

Espanhola, que só admite o antes de e e i, como já se

ponderou.

Devemos igualmente restituir a antiga escrita suíço,

Suíça (Soíça), que encontramos, por exemplo na Misce-

lânea de Garcia de Resende, rimando com atiça (cxxvi),

e que é a forma ortográfica ainda empregada por Bluteau,,

a par de esguíçaros, esguízaros.

Imitando a ortografia académica espanhola, seria tam-

bém conveniente que se suprimisse o s inicial do grupo

SC(e,i) ; com tanto maior facilidade, quanto é certo haver

poucos vocábulos em que figure esse grupo inicial, e não

dever causar, portanto, grande estranheza a supressão.

Camões [Lus. ui, 9] escreveu Oytas e não Scythas.

Prosseguindo nas correcções ortográficas de que me es-

tou ocupando, direi que é indispensável restabelecer letras

e escritas antigas, que teem sido erroneamente substituídas ;,

por exemplo

:

essa em vez de eça
sossegar » SOcegar
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cmisertar
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italiano conserto ^, « conchegado » , deriva-se do particípio

latino CO n ser tus, de conserere, «unir, ajuntar». Cf.

inserto^ diferente de incerto.

3. Sintra é a escrita antiga e não Cintra, e a etimolojia

Cyntliia não merece discussão, nem creio que tenha hoje

quem a defenda. É Sintra e Sintria no latim medieval, e

Sintra sempre nos Lusíadas. No mesmo caso estão Seximhra.^

Seia, e outros, erradamente escritos com C inicial por S. ^

4. Buçaco., e não Bussaco, é igualmente a escrita an-

tiga.

Ao contrário, devemos restabelecer a antiga escrita res-

sio., ou rossio, em vez da errónea rocio, que significa «or-

valho»
I

lat. roscivum^ A pronúncia rocio (orvalho), 6

falsa e moderna ; cf. o castelhano rocio.

5. açúcar., e não assúoar, escreveram sempre os nos-

sos ; está esta ortografia em harmonia com o castelhano an-

tigo açúcar, modernamente escrito azúcar. O vocábulo é de

orijem imediata arábica, e não da remota latina saccharon,
ou grega (cá/c/apov), como o prova o u., e para português

e castelhano a adjunção do artigo árabe. Já se advertiu

que os ss das palavras arábicas estão representados em por-

tuguês por ç em quási todos os vocábulos, mesmo moder-

1 — Le braccia ai sen conserte — Á. Manzoni, II. Cinquk

Maggio.

2 Assim escrevem hoje os romanistas, e entre eles a Sr.» D.

Carolina Michaêlis de Vasconcelos [A Princksa Dona Maria, p. 129].

3 Yão as doces abelhas sussurrando,

E apanhando

O roc io

Fresco e frio.

Camõks, Canção xvi.

V. D. N. do Leão, Origem da lingoa portuguesa, cap. xvi.
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iiamente, e ó inútil abrirem-se excepções, que põem a or-

tografia actual em desacordo injustificável com a antiga, e

são francesismos de escrita que convém expunjir.

6. tejolo, cast. tejuelo. Cf. lentpjoula, de lentejuela.

7. mês, latim mensis, cast. mes. Com s ó a grafia

antiga portuguesa e a de todas as línguas românicas.

8. país, e não paiz: é o francês pays, que vem do

latim pagensis, de pagus. Em castelhano ó pais, em
italiano, paese.

9. português: assim escreveu Herculano, assim tam-

bém os nossos quinhentistas. Esta terminação provém da

latina -ensis, e em todas as línguas românicas está repre-

sentada por formas que se escrevem com í?, que é também

a proiuincia trasmontana : francês portugais, italiano

portogliese, castelhano português, assini também bur-

guês
.^
burgueses, cortês, corteses, princesas, etc.

10. péxinho, e não pesinho : o snficso é -zinho, cas-

telhano -cico, -cito, zuelo. Que em português é -zinho.,

-zico., etc. provam-no a escrita antiga e a pi-onunciação

trasmontana. No plural, somente o suficso recebe o s ter-

minal, ficando o tema desse plural invariável ; ex.: vin-

témzlnlio, vintémzinlios ; homemzlnlio, homemzi-
nlios; cãozinho, cãezinhos; grãozinho, grãozi-

nhos: botãosinho, botõezinhos: painelzinho,

painéizinhos ; farolzinho, faróizinhos: pinhalzi-

nho, pinhaizinhos ; árvorezinha. árvorezinhas.

11. mesa, e não meza, mesinha e não mezinha:
em latim mensa, em castelhano mesa, na pronúncia

trasmontana mesa e não mezci. Mezinha, pronunciado me-

zinha
.^
corresponde ao castelhano antigo melezina do la-

tim medicina, e portanto aqui o z proveio de ci. (Y. p. 20).

São geralmente confundidas numa escrita idêntica

duas terminações diversas em orijem, e que se diferençam

perfeitamente em Trás-os-Montes, como antes se diferen-
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cavam em todo o reino, -esa e -exa, a última .das quais

procede da terminação latina -itia, e a primeira de -ensa.

Deste modo avareza deve escrever-se com z porque vem

de auaritia, mas defesa com s porque o seu étimo é de-

fensa. Assim também despesa, peso, pesar, de dispensa,

pensum, pensare, etc.

12 e 13. O apelido Marquez deve, como em caste-

lhano, escrever-se com z final, porque a termiiiíiçao pro-

cede do ci de genetivos latinos; assim Pérez de Petrici,

Martinz de Martinici, López de Lupici, Díaz^ antes

Dídaz, de Didaci, e não de dias, plural de dia. É esta

a escrita castelhana, confirmada pela sua pronúncia e pela

de Trás-os-Montes.

Ao contrário, o vocábulo marquês deve escrever-se,

como já disse, com s final, como em castelhano (marquês),

porque entra na categoria a que pertencem português, bur-

guês, cortês, á qual também já me referi. ^

14. A forma antiga é enteíro, (castelhana cutero)^ e

não inteiro ; cf. o catalão enter, e o francês entier : ó pois

de orijem evolutiva, como o testificam a deslocação do

acento do latim integrum, para intégrum, e a vocaliza-

ção do g em i.

Com en- e não Í7i- inicial se deve igualmente escre-

ver enveja (galego envexa, castelhano envidia, francêa

envie), do latim invidia, por motivos análogos; com e ini-

cial vemos este vocábulo no Lkal Conselheiro [p. 202].

15. pôde, e não poude. A pronúncia trasmontana e

minhota prova que não há ditongo como existe em coube,

soube^ etc, que são comuns á 1.^ e 3.^ pessoas, ao passo

que a 1.» do perfeito de poder é pude. A escrita antiga é

1 V. D. Núuez do Leão, Origkm da lingoa portuguesa, cap.

xni, s. V. Marcha.
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com o e não ou, Duarte Núuez do Leão já recomenda
*

a distinção, por meio de acentos, entre pôde e jmle [Or-

tografia]. De pude se derivam puder, pudera, pudesse, com

11 e não o. Modernamente, em vários verbos da flecsão

forte, o pretérito mais-que-perfeito do indicativo, e o im-

perfeito e futuro do subjuntivo formam-se da 1.* pessoa

do perfeito do indicativo : tive, tivera, tivesse, tiver

;

fiz, fizera, fizesse, fizer; e portanto pude, pudera,

pudesse, puder, e não poderá, podesse. poder. An-

tes, aqueles tempos derivavam da ;>.* pessoa teve, fez

e não da 1.*, e por isso se dizia fezera, fezesse, fezer;

estevera. estever, etc, e conseg-uintemente escrevi a-se

poderá, podesse, poder, do pôde, e não de pude. ^

16. prc(}U7itar, perg'untar.

A única escrita que está em harmonia com a evolu-

ção fonética é preguntar, e-é esta também a forma caste-

lhana, confirmada pelas prouunciaçOes vul,^ares portug-ue-

sas prèguntar e pròguntar. O vocábulo não vem pois do

latim percuntari, porque a mudança de e em g só se

dá depois de vogal: cf. cerco, mercar, forca, em que o c

latino depois de r permaneceu. Houve pois troca de pre-

ficso, prae (pro) por per, e a forma perguntar é pos-

terior ás orijens da líng-ua e semi-erudita, podendo talvez

atribuir-se a D. N. do Leão (Ortografia), que corrije pre-

gunta em pergunta, e deve ter sido introduzida quando

já o e átono havia adquirido o valor de vogal surda, quási

nula, que tem actualmente: na realidade, só com muito

cuidado na enunciação, ou com excelente ouvido se pode

diferençar na pronúncia perguntar de prèguntar, perdição

de predição, prefeito de perfeito, cérebro de Cérbero. Cf. as

1 No Leal Cosselhkiro (Paris, 1842), lemos : fezesse [p. 200],

fezessem [p. 209] ; em Eui do Pina [Crónica de El-Rf.i Dom Afonso

V], fezeram ; satisfezeram [cap. cLxm].
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cacog-rafias pertender, ^ perjuízo^ e perclaro nos Lu-

síadas, ^ etc.

Se consultarmos a literatura mais antiga, encontramos

em geral a forma yreguntar, ex.:

«E começou de preg untar»

—

Yida de Eufrosií^a,

texto do XIV século, publicado pelo Dr. J. Coriui na Româ-

NIA, vol. XI.

«preguntar em todo o texto da Yida do iionrrado If-

FANTE JosAPHAT, publicado pela Academia, revisto pelo seu

sócio correspondente Vasconcelos Abreu, e que pertence ao

XV sóculo. Disse em todo o texto, porque apenas há uma
excepção, que pelo mesmo académico me foi apontada e que

pode ser atribuída a lapsus calami. (V. por exemplo, p. 6

e 7).

«P r e g u n t a r - V o s quero por Deus, »— Cancioneiro

DE Dom Dinis, Cantiga xlvih. Halle, 1894.

«E preguntaudo AfiTonso Anrriquez»— Livro

DE LINHAGfENS DO CoNDE DOM PeDRO, título I, hl PoRTUGALIAE

MoNUMENTA HiSTORiCA, Scriptorcs, p. 2Õ4.

Na Demanda de Santo Graal, texto publicado pelo Dr.

Klob na Rev. Lusitana, vi, p. .335: «E quando El Rei
viu tal sa filha, ouue gram pessar e preguntou-

Ihi, quen li fezera aquelo».

Em Azurara, Crónica d'El-Rev Dom Joam, cap, ii^pre-

guntar.

jSTo Roteiro de Dom João de Castro, Paris, 1833: «Pre-

guntei-lh e pello lugar de Soez, como era» ; epassím.

1 Em João Pedro Eibeiro, Obskrvações de uiplojiatica portu-

GUEZA (Lisboa, M.BCc.xcviii, p. 59): — «Não per tendo nestas obser-

vações resuscitar»— , erro repetido a p. 73 :
—^« onde om vão p erten-

de»-— . É sabido, porém, que este notável escritor não prima por

correcção gramatical, nem ortográfica.

3 — Os cristalinos membros e perclaros
Á calma, ao frio, ao ar vereis despidos— v, 47.
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Em Feruam Méndez Pinto, Peregrinação, a forma per-

guntar ó raríssima, sendo muito frequente a forma pre-

(juntar: 6 de presumir, pois, que perguntar seja aí erro

tipográfico, não obstante a fidelidade da reedição rolandiana.

Os quinhentistas diferem, mas parece que a forma

perguntar teve a preferencia. É a que encontramos nas

duas j)i'imeiras edições dos Lusíadas (perguntavão, i, 50;

perguntando, i, 62; Pergunta-lhe, n, 6); na Écloga

DK Chisfal, de Cristóvão Falcão [edição esmeradíssima de

Epifânio Díaz 1893]; na Crónica d'Elri-:i Dom Esl^nuel, de

Damião de Góis; em Sá de Miranda, Comédia dos Estran-

jT.:iRos, acto m :

—

«quero perg- untar donde vens» —
[Lisboa, 1622J. Resta saber se a ortografia foi aqui fielmente

respeitada.

Xa própria publicação da Academia, Portugaliae Mo-

NUMt:xTA Histórica, Inquirições de Dom Affonso ni [p. 294

e 296], vemos tambóm perguntando. É provavelmente

erro de leitura ou de caixa, atenta a época dos documentos.

Disse que em castelhano a forma única ó preguntar,

e este argumento 6 ponderoso para nos aconselhar igual

ortografia em português.

Há outra palavra, em que, pelo contrário, em caste-

lhano se deu a preferóncia ao preficso per-, emquanto

em português prevaleceu modernamente pre-: 6 o vocá-

bulo perjuioio e seus afins, em português prejuízo,

actualmente, dantes perjuízo, o qual se encontra em

Bluteau, que lhe preferiu, todavia, prejuízo.

Pelas razões já expostas, principalmente pela mudan-

ça de c latino em g e pelas formas populares preguntar e

pròguntar, e castelhana pi-eguntar, concluo ser esta última

a escrita correcta e que convém adoptar, desterrando-se o

latiuismo perguntar, reversão a uma forma primitiva

hipotética, como (^foram fructo por fndo^ Philippe por
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Felipe, similhante por semelhante, vizinho por vezinho,

etc, dos quais já me ocupei.

A vogal surda e de me, de, perdão, desaparece, per-

deudo-se uma sílaba dos vocábulos a que pertence, logo

que uma causa qualquer fonolójica, ou de iutelijóncia fácil,

o permite; deste modo, falando, todos pronunciam mercer,

parcer por mer§cer^ parecer. E por isso que a posição do

r acompanhado dessa vogal neutra é muito variável, não

só em português, mas noutras línguas. Em islandês, por

exemplo, o r final de vocábulo pronuucia-se er, como em
hnetr, plural de hnot, «angústia»; em inglêz centre,

metre, pronunciam-se cewíer, miiter. Em albanês temes

a par de katre., «quatro» , i kátrete., ou i katerte., «quarto»

;

em búlgaro dervó^ e drevó. «árvore» . A palavra rebanho

procede, conforme J. Cornu [Grundbiss der Komanischen

PmLOLOGiE, I] do latim herbaneum^ Veja-se, acerca do

r silábico, valendo por vogal, Peoxúxcia normal portuguesa,

p. 25.

Há um vocábulo português, ao qual já me referi no

ESSAI DE PHOXÉTIQUE ET DE PHONOLOGIE DA LA LANGUE PORTU-

GAisE, e cuja estrutura é bastante curiosa: fevereiro

}februarium, pronunciado actualmente fevreiro. ^i Porquê

se escreve então depois do v um e, que se não prefere, e

é contra a etimolojia? E êle o sinal de uma antiga inter-

calação de vogal a desunir duas consoantes, cujo agrupa-

mento era desusado em português, vr, e que ao depois de-

sapareceu da pronunciação do vocábulo quando esse grupo

se tornou usual : cf. livre, livro, palavra
} parábola, antes

paravra.

17. charão.^ e não xarão. Do primeiro modo escrevem

Bluteau, o Diccioxario Contemporâneo, o Diccionario ety-

^ «In Eomania» , t. xii 1883, p. 32, n.
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3I0LÓGIC0 de F. Adolfo Coelho, o Novo Diccionário de Cân-

dido de Figueiredo, e quási todos os lecsicóo;rafos. Ro-

qnete, no Dictionnaire portugais-français, traz charão, mas

remete para xarão, a que portanto parece dar a preferên-

cia. A definição de todos os dicionaristas é— «verniz da

China e do Japão» , e esta mesma 6 a que dá o Dicionário

da Academia Espanhola ao correspondente vocábulo cas-

telhano charol.
* Pelos modos esta palavra, no entender deles todos,

seria chinesa, ou japonesa. O facto, porém, é que parece

não existir lá semelhante vocábulo, que aliás não tem pro-

babilidade, pela forma, de pertencer a qualquer das línguas

desses impérios asiáticos. A forma portuguesa diferença-se

da castelhana pela terminação -ão por -ol, análoga á de es-

pnnol, espanhol., por espaiihõ^ cspanhão : e seria este mais

um motivo para se conjecturar que o termo não proveio

da Ásia. Frei Gaspar da Cruz, no Tratado da China, [cap.

xiii], ao dar a descrição do vestuário dos sacerdotes chine-

ses, diz :— «Toda via antrelles algús sacerdotes do templo

de Ídolos, que antre os chins sam mais reverenciados que

os outros, estes criam cabello e trazem-no no cume da ca-

beça, arrematado com um pao muito bem feito a modo de

mão fechada, envernizado de muito bom verniz, que cha-

mam Acharam»—

.

Suposto pudéssemos ter dúvida sobre se o que c h a -

m a m acTiarão é o verniz, ou o pau, atenta a significação

actual da palavra, tanto em português como em castelhano

(cliarol), podemos concluir que ó ao verniz que o escritor

ati-ibui aquele nome, cuja orijem é problemática ; sendo po-

rém fora de dúvida que a ortografia certa ó com ob., cha-

rão, e não com x.
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Ditongos orais e nasais

As subjuntivas destes ditongos escrevem-se ora com

i, u, ora coro e, O.

Pronuncio-me em favor da grafia ^, ii, para as subjun-

tivas de todos os ditongos orais decrescentes, seguindo

nisto a escrita antiga predominante, mesmo porque seria

dificílimo dar regras certas e simples para o emprego de

cada uma destas grafias, ai ou aé, au ou ao, diferençan-

do-as uma da outra.

ISTo uso moderno é também esta a tendência mais ge-

ral, principalmente para o u.

O emprego de e por i nos plurais dos nomes e 2.**

e 3."* pessoas de vários tempos dos verbos (paes, roes,

vae, vaes, sae, etc) tem fundamento histórico, mas está

em desacordo com as 2."^ pessoas do plural desses verbos,

que no português antigo terminavam em -des, como ainda

hoje em grande parte dos verbos monossilábicos (védes,

rides), e no moderno se escrevem com is (amais, de-

veis, antigamente amades, devedes).

É também fora de dúvida que, se não causam estra-

nheza os vocábulos pai, pau, Macau, com i, u, ninguém

de certo aceitaria ae por ai, ao por au em paolada,

feodo, paenel. O próprio vocábulo Deos há muito que

se escreve Deus, e o mesmo acontece com deusa, (e não

deosa), não obstante a ortografia dos quinhentistas e seis-

centistas ser com o, entre os primeiros Camões, que tam-

bém escreveu Deos, deoses.— «Já quiseram os Deoses

que tivesse.» [Lusíadas, i, 75].— «Põe-se a Deosa com

outras em direito » \ih, n, 22].

Diz-nos D. N. do Leão [OrtogtRAFiaI que ae, eo, e ao

eram diferentes de ai, eu e au, e que os primeiros os não

considerava ditongos. Parece querer indicar que o vocá-
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bulo Deos se pronunciaria no seu tempo como actualmente

dê-os, verbo e complemento, isto 6, em duas sílabas,

É duvidosa porém a exactidão da afirmativa, e Ca-

mões, por exemplo, não conta o eo como dissílabo.

Acresce ainda em abono de i, u como únicas subjun-

tivas de ditongos orais, de preferencia a e, O, que a adop-

ção destes dificultaria as regras que se devem formular

para a acentuação gráfica, de que hei de tratar mais adeante.

Com relação ao ditongo êii a grafia dominante ó eu,

com u : fazer a distinção entre eo= éfi e eu= eu seria

racional, se fosse aceitável igualmente renovar a antiga es-

crita ee= éi ^, diferençando-a assim de ei do vocábulo lei,

por exemplo ; o que já não 6 praticável, porque ee valia

antigamente também por e acentuado, e na escrita moderna

está muitas vezes repartido em duas sílabas, gramaticais

pelo menos, como em areeiro, correeiro, reexpor-

tar, etc.

Assim, ó preferível que a distinção se indique com o

acento agudo para o e aberto, escrevendo-se réis, batéis,

fiéis, diferençados de reis, bateis, fieis; léu diferençado

de lci(^ céu, de seu, mantéu, de bateu.

Por analojia, distinguir-se há também com o acento

agudo o ditongo ói do ditongo oi (=ôi), escrevendo-se

jóias, faróis, róis (nome e verbo) herói, comlDÓio; mas

boi, bois (=bdi, bois) ioio (=jõio), çaloio, çaloia f=p«-
lõio, çalúia), foi, (=fôi), etc.

Há motivos para serem as vogais abertas as que nes-

tes ditongos se assinalem graficamente, e não as fechadas :

1 No Roteiro de Vasco da Gama, por exemplo : batees, quar-

tees, casoavees, anees, lambees, plurais de batel, quartel, cas-

cavel, anel, lambei; c mesmo quando átono, empeoivees, no Leal

Co.vsKLHEiRO, p. 54: V. a nota de Roquete, que não coníieceu todavia

que ee era ditongo = ci.

»
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1." Porque os ditongos de vogais c, o abertas, dominan-

tes, são mais raros e sempre tónicos, convertendo-se essas

vogais abertas em fechadas, logo que se tornam átonas (cf.

comboio e comboiar, bóia e boiar, jóia ejoieiro); 2." por-

que, a marcarem-se as fechadas, haveria necessidade de se

empregar o circiinflecso em vogais átonas, e o e de ei seria

mal figurado por êi, na maioria dos dialectos do centro do

reino.

Para os ditongos nasais, ãi, ei, õi, ãu, nenhuma van-

tagem há em adoptar, ou antes renovar as grafias raras,

com i como subjuntiva ãi, Õi, e introduzir ãu, que nunca

foi empregado. E sabido que os antigos ditongos nasais õo,

uu, li^ (escrito ij) desapareceram já do falar comum, e que

ui figura presentemente em um único vocábulo, niui(to),

que ainda em vários falares provinciais conserva a antiga

pronunciação que tinha de ditongo oral, como por exem-

plo na afamada estanca dos Lusíadas :

Estavas, linda Inês, posta em sossego,

De teus annos colhendo doce fi-uito.

Naquele engano da alma ledo e cego

Que a fortuna não deixa durar muito.

Talvez fosse conveniente que o til cobrisse as duas

vogais, pois são nasais ambas elas: ãe, Õé, ãõ: assim se

fazia nós manuscritos e assim fez o dr. J. Júlio Cornu em
parte da sua gramática histórica-^.

A grafia ãi ficaria pois reservada para os poucos vo-

cábulos em que este ditongo existe no interior da palavra,

como em cãibra : cf. Coimbra e mãe. As escritas deste úl-

timo vocábulo foram várias, mãy, mãi e mãe que pre-

1 V. GrUND. der EoM. PniLOLOHIK, I.
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valeceu, por analojia com certos plurais de palavras em

-ão: pães, escrivães, etc.

Os antigos ditougos nasais õo, uti, ti, vemos em D. N.

do Leão [Ortogr.] que só se observavam nos plurais dos

nomes em em, um, im, como dom, dõos, hum, huus, fim,

flíjs.

Til e vogais nasais : rê, ê , * , õ, ã

,

lã(a), lan, Iam; si, sim, sin; s5, som, soa; um, ú, un;

Seria preferível, sem dúvida, que o uso do til se hou-

vesse generalizado a todas as vogais nasais que terminam

vocábulos: é sabido que este sinal entrou já na maior parte

dos sistemas de transcrição científica, com a mesma apli-

cação que tem em português.

Essa generalização, contudo, iria alterar a forma do

considerável número de palavras, e opôr-se-ia a usos muito

radicados, que modernamente só admitem o til sobre os di-

tongos ão, ãe e õe, e sobre o a final, como em lã, irmã, etc,

antigamente escritos Iam, lãa, irmam, irmãa. O Parnaso

Lusitano introduziu a escrita an (lan, irman) ; teve, po-

rém, escassos imitadores essa innovação pouco feliz, pois

com outra qualquer vogal o n final é proferido distinta-

mente : abdómen, monásticon, etc.

íí^o século XVII usou-se, ainda que com pouca unifor-

midade, am para a final nasal ã. Na edição rolandiana da

PiiREGRLVAçÃo do F. M. Piuto cucontramos, por exemplo:

— uma sua irmam— [cxlii],— igreja meam— [cxvm], e

— cristammente [cclxxviJ. A grafia an para ã final deve

ter-se deduzido dos plurais antigos destes nomes, irmans,
means, cristans, [cxlvi], natural mudança do m de

irmam, meam, cristam, antes de s : cf. fim, fins, um,
uns.

F. Méndez Pinto parece que quis representar com o
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m a nasal póstero-palatina que termina muitos vocábulos

asiáticos— malaios, chineses, bramas, siamês, etc, o n<j das

línguas germânicas quando final, como no iuglês fang,

strong.

A averiguar-se esta particularidade, cumpriria corrijir

para ã, todos os muitos nomes ali citados, terminados nas

antigas edições em am, e que indiscretamente se tem uni-

formizado na escrita -«o, que me parece inexacta, não só

porque mal representa a pronúncia de tais nomes para por-

tugueses, mas ainda porque, em virtude dessa temerária in-

terpretação, se atribuem aos escritores antigos transcrições

que eles não quereriam fazer como as lemos actualmente ^.

Há em português, além das consoantes nasais, bila-

bial m, apical 7i, e palatina nh^ de cama^ cana, cunha^

outra nasal que se ouve, por exemplo, em canga^ anca,

onde o 7i tem duas funções: a de nasalar o a da primeira

sílaba cã, e outra a de representar uma articulação nasal

igualmente, mas formada no ponto de contacto do extremo

do palato duro, com o mesmo órgão, a parte posterior da

língua arqueada, que o g da segunda palavra. É o chama-

do n gutural, ou melhor póstero-palatino, ng germânico, a

que me referi. Os romanos que conheceram este som, na

mesma situação, antes de ^, e, como em angulus, aji-

cora, representaram-no quási constantemente, como nós,

os espanhóis e os italianos, por n. Os gramáticos romanos

chamavam-Uie agma, e ás vezes o figuraram por g, imi-

tando os gregos, aggulus, agcora, figuração inconve-

niente no primeiro vocábulo, visto como gg representava

a geminação de g, como em agger. Também ás vezes

aparece escrito com wc, em c o n c q u a m
,
por exemplo ^.

* V. o que fica dito a pag. 34.

2 V, Lindsay, Lat. lang. ii, 11 e 63.
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Poderíamos assentar na grafia m final para indicar a

nasalização de qnalquer vogal. Todavia, escrever-se com

am a vogal nasal r7, designando orna nasalidade, como

cm om, um, im f«, u, y, tem o grave inconveniente de co-

lidir com o uso geral, que dá a esta combinação em fim

de palavra o valor de ão átono, mormente em terminações

verbais, valor que 6 bastante antigo, e terá provavelmente

de ser confirmado ^.

São duas as grafias usadas actualmente para o ditongo

ã/( : ão, am, quando átono, principalmente nos verbos.

A grafia -am das terminações átonas dos verbos,

diferençada assim da terminação tónica -ão (amaram=
fintarão, a par de Si.mã.YSÍO= amarã'o), 6 a usual há bas-

tante tempo, e proveio da diferenciação dos antigos modos

de escrever este ditongo nasal, am e ão empregados in-

diferentemente. E uma distinção muito conveniente, porque

não só economiza acentos, mas torna igualmente me-

nos ambíguos os dois tempos dos verbos
; posto que a es-

crita am seja repudiada por três romani stas eminentes

(Leite de Vasconcelos, Júlio Moreira e Epifânio Díaz), em
razão de não ter fundamento histórico suficiente, e de re-

presentar mal o valor fonético do ditongo ãu. Cumpre ad-

vertir que mau representante de um ditongo nasal 6 a

grafia em, e não tem sofrido impugnação de ninguém,

nem os doutos romanistas citados a rejeitam^.

Parece-me portanto útil o emprego de am nas termi-

1 Roq[uote, lia l.a ediçSo 3,0 Dictio.nnaire portugais-français

tParis, 1855) usou de ão para ãti átono, e de ao, para ãu tónico

;

melhor fora o contrário, pois o til sobre o a valo pelo acento tónico

da palavra,

2 Pi"ovávelmente porque nho é geral a pronúncia de em final

como ditongo (êij, pois no Alentejo é frequento o valor de ê . Na rea-

lidade, parece que a pronúncia antiga da terminarão êe, em era c
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nações átonas dos verbos, e em monossílabos átonos, como

gram (grande), sam (santo), e principalmente quam e

tam, o que Duarte Núnez do Leão já recomendara na sua

Ortografia; mas julgo-o inadmissível nos nomes, porque

dificulta a formação dos plurais respectivos, e é por isso

que a escrita -ams, usada por um lecsicógrafo contempo-

râneo, não tem recebido aceitação: ams 6 grupo de letras.

desusado em português ; cf. fim e fins, som e sons, je-

jum, jejuns.

Nos nomes, pois, é preferível indicar a atonia de ão

pelo acento marcado na sílaba predominante, mesmo por-

que tais substantivos são em número muito restrito. Nesta

ocasião apenas me ocorrem os seguintes, e creio que poucos

mais haverá: Ródão, Pedrógão, Cristóvão, Estêvão,

sótão, órfão, órgão, rabão, zangão, orégão, frángão^

e não ê i^ o que explicaria a escrita inclinarense (inclinarem-se) na.

Perkgrixação [cxLi], levarennas (Icvarem-nas) ao colo [cxxxvm],.

decerenno (descerem-no) [ci.]. For igual motivo é preferível a escrita

am por -ão átono dos verbos, pois a sua primitiva pronunciaçao,

ainda hoje dialectal no norte, era ã (õ, w, «í), e n&oãu. Cf. o caste-

lhano amáran e amáron^ que são diferentes, como o eram em por-

tuguês atnáí-u, do pretérito perfeito, e a^ndrã do mais-que-perfcito,

que o dialecto comum e litoral infelizmente unificou em -ãii.

1 O vocábulo frangão parece também ser acentuado na última,

sílaba, no norte do i'eino, pois vemos na revista Portugália [i, p.

279] o plural frangões^ que faz pressupor esse singular, visto que os-

nomes em que -ão é átono formam os plurais regularmente pela adi-

ção de s. Com referência a zangão, conquanto todos os diciouaris-

tas modernos o acentuem na penúltima, zangão, o que está em
concordância com o castelhano zángano, e Blutoau lhe não indiquo^

a acentuação, Garrett emprega-o como vocábulo agudo :

Pois quando eras tu vermelha,

Não vinha zangão e abelha

Em torno de ti zumbir?
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bênção (no norte benção^
^
plural benções forma mais cor-

recta, pois que provém 4e beuedictionem, beiíedic-

tiones; cf. oração^ orações, de orationem, oratioues).

É sabido que o povo pronuncia sem ditongo a maior parte

destes vocábulos: frango, xangô, sóto, oiirégos, bénçoa, e

até órfo, órfã, Cristóvo, Estêvo^.

Por analojia com -am átono de verbos, e -ão tónico

e átono de nomes, poderia restabelecer-se a antiga grafia

-éi=êi, para este ditongo nasal, nas mesmas circunstân-

cias. Conquanto ela nos cause estranheza hoje, está em har-

monia com estoutras, ãe, õe, e foi muito usada pelos an-

tigos escritores, para quem foram a bem dizer facultativos

ão e am, ée e em. A ser admitida, reservar-se-ia, como

digo, a escrita em para as terminações átonas dos verbos

e para os monossílabos em, nem, sem, que sempre são
'

átonos, e quem, que o é muitas vezes, escrevendo-se èe

nas terminações tónicas dos verbos, e em todos os nomes

;

naquelles em que êe fosse átono, marcar-se-ia a sílaba tó-

nica com acento : porem, porèe, contem, conUe, contêem

(cf. põe, põem, matem); armaxêe, almdrjêe, etc. *

^ Agasta-se-me o coração.

Que quero sair de mim.

— Eu irei saber se ó assim.

— Hajas a minha bençUo

Gil Vicente, Auto da Índia.

2 Da forma Estèvo, por Estêvão, resultou o patronímico Este-

ves, por Estêmex, castelhano Estébanex, o que prova que aquela forma

havia subido acima de vulgar corrutela, entrando na língua comum.
3. A edição dos Lusíadas, da Bibliotheca Portugukza [I8õ2] ain-

da empregou êe porem. D. N. do Leão ficsa a escrita dos ditongos

nasais, êe, li, 5o, uu, para os plurais dos nomes terminados no

singular em em, im, om, um, como vintém, vintées, fim, f Tis,

dom, dSos, hum, húu3 [ORTOtíUAíiA].
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Ficaria, pois, a escrita do diton^o ei^ conforme as con-

dições apontadas, fixada em ©e e em, em harmonia com

a do ditongo ãu., figurado ora por ão, ora por am, como

disse.

Se a repugnância em restabelecer o digrama ee for

invencível e no intuito de alterar o menos possível modos

de escrever que são já de uso geral, poderemos fazer a dis-

tinção entre em tónico e em átono, simplesmente, marcan-

do o primeiro com o acento agudo, por ser menos frequente

:

contem, contém^ almarjem^ armaxém. É o que pratiquei

neste opúsculo.

Cabe aqui fazer algumas observações sobre a escrita

de vários verbos monossilábicos em que figura a terminação

em, e que são em geral mal ortografados, não só em perió-

dicos, mas também em livros, e o eram antes no «Diário do

Governo » , dado á estampa na Imprensa Nacional. São eles

os verbos ter, ver, ler, crer, vir e dar, com os seus

derivados. A conjugação da 3.* pessoa do singular e plu-

ral do presente do indicativo, ou subjuntivo é, respectiva-

mente :

Sing. tem, vem; vê, lê, crê, dê;

PI. teem, vêem; vêem, lêem, crêem, dêem.
Agrupando-os pela pi-onúncia modernamente mais

aceita, e que é a culta de Lisboa, teremos duas classes:

1.* Os que teem nasalisação no singular, que, faculta-

tivamente, se duplica, ou não, no plural:

Sing. tem, vem (pron. tU^ vèi);

PI. teem, vêem (pron. tU, vêi^ ou têiêi^ vêiêi);

2.a Os que não teem vogal nasal no singular mas sim

c, ao qual se acrescenta a terminação do plural em, nasal

:

Sing. vê, lê, crê, dê;

PI. lêem, vêem, crêem, dêem (pr. vêêi, lèêi^ crêêi^



ORTOGRAFIA NACIONAL 139

São, pois, duas categ-orias diversas, que cumpre dis-

tinguir na escrita:

1.* tem, vem: teem, vêem;
2.* lêem, vêem, crêem, dêem.

Deve principalmente diferençar-se vêem (de vir) e

vêem (de ver).

Esta diferenciação pai-ece nlío ser antiga, nem geral.

Camões, com efeito, rima crem (crêem) com tem

(teem), ambos plurais, na estância 26 do ii Canto dos Lu-

síadas :

Alegres vinham todos porque crem,

Que a presa desejada certa tem.

Tomás Ribeiro, no Dom J-Ume, penúltima estrofe, conta

lêem por uma só sílaba:

Que mais querem de nós ? apoz tamanha

galhardia de algoz, ébrios de gloria,

apagaram acaso a luz da historia ?

não I ê m seus feitos V. . . que nos quer a Hespanha ?. .

.

O que também fez Camões com dêem e crêem:

Porém aos de Vulcano não consente

Que d em fogo ás bombardas temerosas— Lus., i, 48.

Crem ser em Lotaríngia os estrangeiros— Ib, vni, 9.

Resta ver como se hão de formar os plurais dos no-

mes terminados em m, bem como as segundas pessoas dos

dois verbos que na 3.* pessoa do singular do presente do

indicativo terminam em em, e seus derivados, como atum,

álbum, flm, som, vem, tem. Este m, conforme a orto-

grafia usada, muda-se em n antes da terminação s: atuns,

álbuns, fins, sons, vens, tens, e com razão visto que



140 ORTOGEAFIA NACIONAL

O m deixou de ser final. Com efeito, já segundo a ortogra-

fia latina, nem sempre respeitada, se escrevia o m antes

das consoantes bomorgánicas b g p^ ou m^. Já vimos que

para o a nasal final temos de preferir a grafia ã; assim,

Órfã, órfãs, lã, lãs, afã, afãs, imã, imãs (e não íman,
porque este vocábulo provém do francês almailt, antigo

aimant (
adamantem).

'

Convém advertir que as poucas palavras, de orijem

artificial terminadas em n proferido, devem formar os plu-

rais em -es, como é de regra para os terminados nas con-

soantes r, e ;?, como, côr, côres, vez, vezes, carácter,

caracteres, cadáver, cadáveres.
Deste modo teremos: cánmi, cânones^ abdómen, abdo-

?nenes^ líquen^ líquenes^ dólmen^ dólmenes^ lúfen^ hífenes^

gérmen, gérmenes, com ç, isto é, e surdo na penúltima sí-

laba do plural, assim como o o de cânones se profere como

w, ao passo que no singular tanto o o de cánon^ como o e

de abdómen, se pronunciam fechados, por estarem na últi-

ma sílaba. Esta mesma regra se deve observar na pronún-

' É por esta regra que devemos escrever setentrião, cir-

cunstância, e não septemtrião, circumstancia.

2 Há outro vocábulo actualmente homónimo com este, imã,

que designa um sacerdote maometano, e cuja pronúncia arábica é

imáme^ que poderíamos escrever imame, a não restabelecermos a

antiga forma portuguesa emamo^ o que seria preferível, por se evi-

tar assim toda a contusão, com o vocábulo apontado no texto [V.

João de Sousa, Vestígios da lixooa arábica em Portugal, 2.* edição

aumentada por Frei Josó de Santo António Moura, Lisboa 1830].

A acentuação na primeira sílaba, íman^ iviavi^ do qualquer destes

dois vocábulos é crassíssimo erro, pseudo-erudito, e muito propagado,

por desgraça. É tempo ainda de se corrijir, visto que nenhuma des-

sas dições se vulgarizou, e o povo as desconhece absolutamente. Os
espanhóis acentuam, como cumpre, a última sílaba, imán, «pedra

de cevar», e os italianos o a do imano « sacerdote islamita».
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cia de cadáveres^ Césares, ímpares, etc, com a e § na pe-

núltima, e nno à ou è como no singular, pronuiiciação

viciosa muito divulgada. Confronte-se libere, líberes.

Há um vocábulo que por Bluteau é dado como caste-

Ihanismo, mas bastante usado hoje em dia, e que todos os

lecsicógrafos escrevem joven, á espanhola. Como porém,

03 que marcam a pronúncia o mandam proferir jórêi^ com

o ditongo nasal, 6 claro que se há de escrever jovem,

plural jovens, como homem, homens. Com efeito, cas-

telhanismo, ou não, corresponde ao latim iuuenem, iuue-

nes, como homem a hominem, homines.

No século XVI, porém a sua pronúncia seria com n

proferido, pois vemos o plural jórenes em -Gil Yicente

:

Se os jóvenes amores

Os mais tem fins desastradas.

O Velho da Horta.

Sobre a acentuação de carácter^ caracteres, que acima

citamos, está ela de acordo com a latina, e ó a única

admitida em português e em castelhano na pronúncia das

pessoas cultas. No emtanto, em italiano aceutua-se do mes-

mo modo o singular e o plural, carãttere^ cardtteri^ não

obstante o latim carácter, caracteres. A acentuação de

cadáveres^ cadáveres está em perfeita concordância com a

latina de cadãuer, cadãueres, tanto em português e

castelhano, como no italiano cadávere, cadéveri^ e com a

do francês cadavre.

-amos, e -amos

ilá uma distinção ortográfica, a qual se foi estabele-

cendo em homenajem á pronúncia do centro do reino,

principalmente a de Lisboa. Refiro-me á diferença que se

faz na escrita entre a l.a pessoa do plural do presente do
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indicativo dos verbos da conjugação em -ar, e análoga lin-

guajem do pretérito perfeito : louvamos (= louvámos), e

louvámos.
Somente em uma parte do reino se pronuncia fechada

a vogal «, tónica, antes de m,' n, 7ih, como em mama^
mana, manha, que no Porto, por exemplo, proferem má-

TYia, mdna, manha. As ditas linguajens são lá pronuncia-

das ambas com á aberto, louvámos., e no Alentejo e outras

rejiões ambas com a fechado, louvânws.

Como, porém, na pronunciação mais geral se faz a

distinção, parece que se deve de preferência acentuar gra-

ficamente o pretérito louvámos por constituir excepção á

regra do a fecliado antes de nasal, com quanto a diferen-

ciação em muitas rejiões de Portugal íique sendo mera-

mente gráfica, e se não observe entre o presente e o per-

feito dos verbos regulares das conjugações em -er, -ir, e

em vários irregulares.

É o que realmente se faz, pelo menos em quási todas

as publicações dadas á luz desde Lisboa até Coimbra. Des-

te modo, teremos as formas do plural na 1.* pessoa, dife-

rençadas só na 1.* conjugação e em muitos verbos irregu-

lares, ex.

:

PuKSKNTK Perfeito

louvamos louvámos
podemos pudemos {:=^ pudemos)

vimos viemos (= viemos)

vemos vimos
damos demos (= demos)

vivemos vivemos
punimos punimos

No Parx-^o Lusitano acentuaram-se ambas as for-

mas, louvámos, e louvámos, em harmonia com a re-

gra V, citada a pájinas 38.



CAPÍTULO IV

Distinções históricas e dialectais

de pronúncia não observadas actualmente
no sul ou no centro do reino.

— Licenças poéticas

eí
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entre o e ou (osso^ ouço), não será lícito distinguirmos en-

tre ê e ei (sê^ sei, cera, seira), visto que no extremo sul,

por exemplo, estes se não diferençam. Semelhantemente,

teríamos de escrever coyiciéncia^ nacer, decer^ pois esta é a

pronúncia do Porto, como era a antiga também no sul, em
vez da actual das pessoas cultas, consciência^ nascer^ descer^

que todavia não são populares nem mesmo em Lisboa.

O instinto de conservação, que em todas as línguas põe

estorvo á evolução rápida, tem mantido as distinções grá-

ficas entre -ãe, e -em, -anho, -a, e -enho, -a, nulas na

'pronúncia do centro do reino ; como tem igualmente conser-

vado a de ô e ou, que do mesmo modo não indica, no sul

ou no centro, diferença de pronúncia. Deve também adver-

tir-se que, se ai átono se profere com a fecliado antes de

vogal, como em ensaiar^ caiar ^ a pronúncia com a aberto

se mantém antes de consoante, verhi gratia em 'painel,

bairrista, sainete, Raimundo, e portanto se não poderia o

ditongo escrever com ei, mesmo no sul, ou no centro.

Assim, o verbo arraigar ou se há de pronunciar

arraigar, ou arraigar^ quando o ai é átono; ou teremos

de escrevê-lo com ei, arreigar, conjugando-o arreiga^ etc.

nas formas rizotónicas, e não arraiga, etc.

E evidente, pelo que fica advertido, que sou a favor

das diferenciações gráficas exemplificadas pelos vocábulos

citados, entendendo que se devem corrijir as ortografias

erróneas que se teem adoptado, como áncia e seus deriva-

dos ancioso, anciar, etc, por ânsia, ansioso, ansiar^ etc,

que são as escritas correctas, evidenciadas pelas correspon-

dentes formas italianas e castelhanas. ^

1. Areia, e não área; porque em quasi todo o rei-

' V. Revista Lusitana, i, p, 223, onde me referi a este gros-

seiro erro de ortografia, há tanto tempo cometido, até por lecsioógra-

fos.
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no se profere eí na 2." sílaba, para evitar o hiato. É fenó-

meno conhecido este, e tam próprio do português, que nos

vocábulos como idea, Judea, por exemplo, intercalamos

ao pronunciá-los um í antes do a final, pelo meuos no cen-

tro do reino, escrevendo-o ató, conquanto sejam de orijem

erudita estes vocábulos, e o e seja neles aberto, sendo por-

tanto desnecessário escrever esse /, que se profere, quer es-

crito, quer não.

•lá Dom Jerónimo Contador de Argote, no seu notá-

\q\ \\\yo Regras da lixgua portuguesa, espelho da língua

LATINA [Lisboa, M.DCc.xxv] fizera este reparo:

—

«Idea se

pronuncia como se tivera a letra I. . . porque a verdade

he que as letras EA, que fiizem ditongo, muytas vezes

tem o poder de EIA»— [p. 347].

2. Xá e chã : porque soavam dantes, e ainda soam em
Trás-os-Montes, Beiras e Minho, diferentemente. Chã é

nome de uma planta, muito conhecida, e da sua infusão.

É digno de reparo que parece ter sido o Tratado da

Chixa de Frei Gaspar da Cruz o primeiro livro europeu

«m que se faz menção do chá, por estas palavras:—
«Qualquer pessoa ou pessoas que chegam a qualquer casa

<ie homem limpo tem por costume oferecerem em hua ban-

deja galante hua porcelana, ou tantas quantas são as pes-

soas, com hua agua morna a que chamam eh a, que é ta-

raalavez vermelha e muy medicinal, que elles custumam a

beber, feita de hu cozimento de ervas que amarga tama-

lavez.» [Cap, xiii].

Xd é o nome que os nossos cronistas da Ásia deram

ao rei da Pérsia (persa íLi) principalmente, e a outros po-

tentados, e que hoje para aí se disfarça, sem fundamento,

em shah, schall, oliall, e não sei que mais. Deste modo,

deveremos escrever, como fizemos até os princípios do século

anterior, baxâ, paxá, xeque e não pachá, bachá, che-

que, cheik, scheikh, ou outras peores escritas, que o

10
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insensato arremedo estranjeiro tem introduzido. Camões-

empregou este líltimo vocábulo:

Yelho sábio e co'o xeque mui valido^— Lus., i, 77.

«

O som que ali está figurado na inicial é o que liós re-

presentamos por X, em xairel, xxulrex, etc, e este x trans-

creve uma só letra arábica, ^- ; ó pois um desacerto, uma

necedade representá-lo por duas letras ou três, quando em

árabe ou persa não há mais que uma única letra e um úni-

co som, cuja representação portuguesa é, e sempre foi, o x.

Num longo artigo sobre o divórcio, publicado muito

recentemente num dos mais lidos periódicos da capital,

faz-se uma confusão propositada entre cllá (planta) e xá

(soboi-ano), que ali se efícreve sliali. Como facécia seria

aceitável a confusão, se o leitor, que não saiba inglês, pu-

desse adivinhar que sh se pi'onuncia íc; se o não souber,

ficará sem entender a graça, que ainda assim só o será no

sul do ]'OÍno, onde eh se não diferença de x.

Yimos recentemente em folhas periódicas, referindo-

se aos países barbai-escos, slieriíF em vez da forma por-

tuguesa xerife ou xarife.

Num deles, em notícia sôbi-e a guerra civil de Marro-

cos, epigrafa-se uma das partes da notícia com este título

:

Negociações d03 SheriíFes, com dois erros de orto-

grafia, sh. por X e íf por f. Na colvuia imediata o mesmo

vocábulo árabe, o qual significa «ilustre», está escrito, e

bem, Xarife^ que é, como vimos, a forma portuguesa. Ha-

via de ser dificultoso ao articulista explicar a duplicidade

' V. Os Lusíadas, Canto i, odiçSo anotada por F. de Sales-

Lencastre, Lisboa, Imi^rensa Xacional, 1892, p. 72 e 114. Diogo da

Couto [Décadas da Ásia] escreve baxú^ e Garcia de Resende [Misce-

lânea] «o xeque Ismail Sofi»

.
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das formas, se 6 que deu por ela, e reparou que desiguavam

o mesmo ofício. Proveio a duplicação de as fontes de in-

formação serem diversas, a primeira inglesa, e a segunda

espanhola, ou mesmo portuguesa; e é até natural que o

escritor não soubesse que as duas coustituem uma só pa-

lavra escrita de dois modos, o último dos quais é o único

certo, para portugueses pelo menos.

Bluteau dá as duas formas, já citadas, xarife e xerife,

abonando a segunda com João de Barros [Décadas da Isia,

I, foi. 60, col. 3.*], e com o Padre Manuel Godinho [Re-

lação DA viagem da Índia, p. 23]. O Padre João dos Santos,

na Etiópia oriental [livr. v, cap. x], usa a forma xarife,

que parece ser a mais geral, e é a preferida por João de

Sousa [Vestígios da lingoa arábica eh Portugai., 2.* edição,

anotada por Frei José de Santo António Moura, Lisboa,

1830].

Sobre essa entidade Marcelo Devic, no Suplemento

ao gi'ande dicionário francês de Littré, diz-nos que cllé-

rif (ortografia fi-ancesa do vocábulo) ó o titulo dado a

qualquer descendente de Mafoma por sua filha Fátima,

esposa de Ali, e dá-lhe como étimo um substantivo verbal,

de uma raiz que quere dizer «realçar» ; significando por-

tanto' « ilustre »

.

A forma inglesada sherifí* tem ainda o inconveniente

de se confundir com outro vocábulo inglês sheriíf, deri-

vado do anglo-saxão soire-geréfa, significando «governa-

dor civil» , cargo puramente honorário hoje em dia, e que

nada tem que ver com o xarife mouro, nem na forma,

uem na essência.

«3. Os antigos, como ainda actualmente os trasmon-

tanos e parte dos beirões e minhotos fazem distinção entre

ç de ss ou s inicial, e entre x q s medial : assim, paço e

passo^ cela e sela, cozer e coser não eram antes nem são

hoje aM confundidos, como o são no, sul do reino actual-
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mente, e desde o século xvii, pelo menos: o s e ss valiam

por s, G o s medial por z, subcacuminais, convém saber,

proferidos com o ápice da língua no ponto em que pro-

nunciamos o r de querer. A confusão deve ter-se manifes-

tado no século XVII, começando talvez já no xvi entre x e

5 medial.

4. Se fôssemos a pautar a escrita pela pronúncia so-

mente de Lisboa, teríamos de escrever sãi^ fâitôr., e tam-

bém não diferenciaríamos lanho de lenho^ sajiha de senha^

osso de ouço^ impar de empar., enforynar de informar., etc.

E pois o respeito pelas pronunciaçQes dialectais e históri-

• cas que mantém essas distinções.

5. Semelhantemente, os poetas do centro do reino ri-

mam sem escrúpulo mãe com bem, pães com vinténs. N"ão

creio porém que haja quem defenda a unificação em uma
só grafia, ãe, destes dois ditongos, que em muitos pon-

tos do reino se distinguem perfeitamente ainda, como se

distinguiam em toda a' parte há sessenta ou oitenta anos,

e como continuam a diferençar-se no Brasil, no Alentejo

e no Algarve. E referindo-me aqui ás chamadas licenças

poéticas 2^ parece-me que melhores versos serão aqueles em
que se não aproveitarem tais rimas, que deixarão de o ser

para muitos indivíduos, cuja língua materna é a portu-

guesa, sim, mas não a de Lisboa ou a de Coimbra.

Um doutíssimo romanista, talvez o hispanista que me-
lhor conheça a sua língua actualmente e maiores serviços

lhe haja prestado e continue a prestar, adverte^ muito sen-

satamente, que as denominadas licenças poéticas, em refe-

rência a obras antigas, teem por principal fundamento a

nossa ignorância da pronúncia usada no tempo dos seus

autores.^ Xa sua excelente monografia, Aptintaciones críti-

^ Vid. K. J. Cuervp, op. cit. em 22.
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CAS SOBRE EL LEXGUAJE BOGOTANO [BogOtá 1881], lemOS GSta

observação cordatíssinia

:

— «Recuérdese tambien que es de todo piinto falso

que el poeta puede hacer lo que se le antoje rompiendo

coii el uso universal: el vate mas eiicopetado nunca podrá

hacer grave á lágrima ni esdrújulo á altivo, así como

tampoco hacer regalar el verbo perder ó irregular á tomar.

Las licencias se reducen ó ai arcaísmo. ... ó á la analogia

de algunas de estas (formas),. . . . ó finalmente cuando las

vocês son poço usuales, y por lo mismo no choca tanto ai

oido cualquiera modificacion
;
por ejemplo, ai acentuar

Jovellanos Seciuína em vez de Séctiana.»—
Acrescentarei que lejítimamente recorre também o

poeta a formas dialectais, como por exemplo fez Manzoni,

empregando nui (napolitano ou siciliano) por noi, no Cin-

QUE Maggio :

— Fii vera gloria '? ai postori

L'ardua sontenza ; nui
Chiuiam la fronte ai Massimo

Fattor, che voUo in 1 u i

Del creator suo spirito

Piú vasta orma stampar.

Na terceira categoria das licenças poéticas apontadas

por Cuervo podem colocar-se algumas, de que se valeu Ca-

mões, transferindo o acento tónico, da antepenúltima para

a penúltima sílaba, em vários nomes latinos ou gregos

pouco usuais, como fêz na 8.* estanca do x canto dos Lu-

síadas :

Matéria é de Coturno e não de Soco,
E que a ninfa aprendeu no imenso lago.

Qual íopas uSo soube, ou Demodoco,
Entre os Feaces um, outro em Cartago

Transformando Demodoco (grego A7]acSox,oç) em De-

tnodóco^ o poeta usou de uma licença poética, até certo
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ponto lícita, porque este nome era pouco conhecido. Li-

cença mais grave é a que a edição rolandiana, e nSo sei se

outras, tomou, convertendo o i inicial de íopas em con-

soante (Yopas das 1,** edições) e mandando em nota

acentuar lópas^ tirando assim uma sílaba ao verso e erran-

do-lhe as cadências. Esta edição foi, como lá se diz, re-

vista por Francisco Freire de Carvalho.

Há dezenas, para não dizer centenas, de versos dos

Lusíadas, tratados com esta sem-cerimónia. Essa presunção

de licença, desculpável nas primeiras edições em razão do

valor dúbio do y, entra na classe a que se referiu Cuervo

:

é fantasia da ignorância.

O hábito de quem faz nova edição dos Lusíadas é em-

prestar-lhe a ortografia de que usa, quer esta altere, quer não,

a pronúncia dos vocábulos de que o poeta usou, alegando

depois que essas alterações são licenças poéticas. Liberdades

poéticas da natureza da que vemos em Demodóco encon-

tram-se em certo número no poema, em muito menor, po-

rém, do que poderíamos supor, ou talvez se creia; de outras

não, ou raríssimameute, se tivermos em consideração que

Camões escreveu na língua do seu tempo, e não na do nosso.

Também a forma, muito camoniana imigo ^ por inimi-

1 A leda codorniz vem ao reclamo

Do sagaz caçador, que a rede estende,

E pretende

Com engano

Fazer dano

Á coitada.

Que enganada

Duns esparzidos grãos de louro trigo,

Nas mãos vai a cair do seu imigo. Canção, x\^.

É mesmo provável que a pronúncia fosse tmigo, contracção de

timigo^ não acusada na escrita por falta de sinal ortográfico para

o %, ou por imperfeita análise do seu valor fóuico.
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^0, tom sido considerada como liberdade poética; e não o

é, mas a forma usual popular, que já no t*empo dele era

substituída pela artificial inimigo^ ao depois popularizada

em qiiási todo o domínio português. A antiga, a evolutiva,

tDiigo^ resultante necessária da desaparição do n medial

(limigo ) itfiniigo) era usadíssima na pi"osa, e não só ela,

mas igualmente o substantivo cognato, ou derivado, immi-

xades, isto ó, imixades (por inimixadcs), empregado por

exemplo, no Lk\l CoxsELm:iRO [p. 202 J. Esta condensação

de ii, ee em i vemo-la tíimbóm em priminenein^ por pree-

minéncia^=iwiiminénei(i, em Rui de Pina [Ckón. de el-

REi DOM Afonso v, cap. xcix]; exemplo que, além disso,

prova quanto ó antigo em português o valor de i dado ao

e inicial e ao c átono antes de vogal, e quanto são desna-

turais, afectadas, e direi mesmo ridículas, as pronunciações

novíssimas, erguer, crói, atribuídas aos vocábulos erguer,

herói, cuja verdadeira pronúncia portuguesa é a popular

irguer, írói; tain contrafeitas, como as não menos risíveis

ministro, dividir, militar, rixinho^ por nienístro, devedir,

vfditar^ vexinho, a que já longamente me referi.

Apresentarei mais alguns exemplos camonianos de

deslocação do acento tónico, que me ocorrem, e se encon-

tram nos Lusíadas :

— Sintra, onde as Naiádes escondidas — iii, 56

— Nunca com Semirámis gente tanta

Veio os campos Hidáspicos enchendo — iii, 100

— Posto que todos E t i ó p e s eram — v. 63

— O gram podor de Dário estrui e rende— x, 21.
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Mas na estanca 41 do m Canto Darío: ^

— Do que ao grande Darío tanto pesa—

E fora de toda a dúvida que a verdadeira acentuação,

deste nome é Darío, e não Dário. Assim era a latina

Darêus, Darius, da forma helénica, Aapsloç, deste nome

persa, que primeiro os gregos pronunciaram dnreios., e

depois daríos\ quando o, digrama ei adquiriu o valor de i

longo, e até de i breve antes de vogal, pois vemos o nome

Publius, e o vocábulo atrium, latinos, transcritos por

7:oÚ7ir'X£toc, ãrpiov."
^

O £t grego parece ter adquirido o valor de i ao mes-

mo tempo que ou começou a valer ii. Aulo Gélio, no ni sé-

culo da era cristã, dá a entender que assim era o valor dos

dois digramas no seu tempo, por estas palavras, citando o

comentador Nijídio, contemporâneo de César e de Cícero

:

— «Alio deinde in loco ita est scriptum:

Graecos non tantae inscitiae arcesso qui ou ex
o et u scripserunt, quantae, qui zi ex s et i;

illud enim inópia fecerunt, hoc nuUa re suba-

Cti. [ÍÍOCTES AtTICAE, XIX, 14, 8].

Há nos Lusíadas outros vocábulos, em que variou a

acentuação, porque era facultativa, com um Próteo e Protéo ;

— Que do gado de Próteo são cortadas — [i, 19]

— Bem quisera primeiro ali Protéo— [vi, 36].

Estas acentuações entram na classe das liberdades

'• Já aduzido este exemplo por Fr. Diez, Gkammatik der Roju-

NiscHEN Sprachkn, 3." edição, Bonn, 1870, vol. I, p. 506.

2 Lindsay, Lat. Lang., II, -41.
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poéticas ; algumas outras, poróm, que poderíamos conside-

rar tais, se as comparássemos ás de hoje, são, ao contrá-

rio, as do seu tempo, e algumas delas mais exactas do que

as usadas actualmente. Darei exemplos.

Cantou Piritho e Théseo de ignorantes [ii, 112].

As edições de Cândido Lusitano [1843] e da Biblio-

TiiECA PoRTueuEZA [18Õ2J marcaram o acento na primeira

sílaba de Téseo, e fizeram bem. Este hendecassílabo, para

ficar certo, só podo ser medido

:

Cantou Pirítoo e Tóseo de ignorantes

12 3 4 T' 6? T 9 10 11

Há dois nomes muito semelhantes, nas formas latinas

Thêseus e Thêséus, nas gregas (condensadas numa só

0-/jr;£uí) (-)-/jr72oç e C-)7]C7/)oç : o poeta refere-se ao primeiro.

Camões acentua correctamente C/ecij>aíra (latim Cleó-

patra), e somos nós que lhe erramos agora a acentuação

pronunciando Cleópatra.

Outro tanto acontece com o substantivo comum ido-

(lo)latra, que nos Lusíadas é sempre parocsítono, sendo já

latinas as duas formas empregadas pelo poeta

:

— Levando o Idololátra o mouro preso — [ii, 54]

— Eosponde o Idolatra que mandasse — [viii, 85]

— A golpes de Idolatras e de mouros— [x, 147]

Efectivamente, em latim o a é longo, ido(lo)lãtres.

— Vereis como Anibál escarnecia— x, 153

A acentuação latina deste nome que em geral nos

dão os dicionários ó no nominativo sobre o primeiro a,
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nos casos obliqiios sobre o i (Háiiníbal, Hanníbâlis),
e O USO para este nome ainda hoje flutua em português

entre Aníbal, que é o mais difundido, e Ánibal, só de pu-

ristas meticulosos. Ambos eles teem fundamento, pois a

primeira acentuação deriva do acusativo Hannib^lem,
como a de multíplice provém de multiplícem, e não de

multíplex, a de munícipe de municípem e não de

muníceps.

Yejamos como se explica a de Camões, Anibál. A ex-

plicação mais pronta ó que ele seguiu a analqjia dos no-

mes em -ai, como «mw«/} animal em e não de animal.
Há outra ainda, mas não ouso atribuir-lha, pois é prová-

vel, mas não certo, que èle a desconhecesse, e seria esta

:

Mesmo em latim, antes que se íicsasse a acentuação que

nos dão os dicionários, e com a qual lemos hoje o nome
em latim, houve outra, conform.e Valério Probo, abonan-

do-se com Flauto e Énio, isto é Hannibãlis no genetivo,

documentada por ele com o verso do segundo destes poe-

tas : Qui propter Hannibãlis copias cousiderant.

Aulo Gólio, de quem recebemos esta informação [Xo-

CTES Atticae, IV, 7, 1-5], dá como única medição deste

verso a que exije longa a vogal da sílaba ba, e que, como

diz, era assinalada por Probo com o circunflecso, ó claro

que por ser breve a última sílaba ris.

Outro tanto acontecia com os nomes de outros dois

generaes cartajineses Hasdrubâlem, e Hamilcârem,
em que ao depois em latim se fez a penúltima sílaba bre-

ve, Hasdrubâlem, Hamilcârem, provindo deste último

o nosso nome próprio Amílcar.

Se, com efeito, atendermos ao valor da vogal da sílaba

ba na língua semítica a que -pertencem os dois nomes Aní-

bal, e Asdrúbal, nos quais bal ó o segundo componente,

não resta dúvida que breve era neles esse a, separado de

outro a da 2.» sílaba por uma consoante ; elidida esta re-
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sultoii um a longo para os romanos seus contemporâneos,

que conlieciara os nomes púnicos por os ouvirem proferir,

e portanto os aprenderam de ouvido : é presumível que as-

sim os pronunciassem, variando depois, por qualquer ana-

lojia hoje ignorada, a quantidade do «, e por consequência

a acentuação, quando a verdadeira foi caindo em esqueci-

mento.

Também não é licença poética, como se pretendeu, a

palavra manho (escrita magno, e rimando com estranho)^

em vez da pronúncia mag-no, que hoje usamos; cf. tama-

nho, ca?na?iko) tam magnum, quam magnum:

— Quais nas gueiTas civis de Júlio e Magno — iv, 82

— De Indígetes heróicos e de Magnos— ix, 92,

rimando com estranhos, tamanhos.

São simples latinismos de escrita estes, como regno,

(latim regnum), em vez de reino, já apontados por D.

Xúnez do Leão, na sua Ortografia, como não o sendo de

pronúncia.



CAPÍTULO V

Sinais ortográficos

Acentuação tónica, ou icto

Trataremos aqui apenas da acentuação que compete a

cada palavra solta, independente, como se encontra nos di-

cionários, e não daquela que lhes cabe na frase, em liga-

ção com outras palavras, e que em português não é uso

marcar-se, como o não é a acentuação melódica, ou en-

toação.

E pois da acentuação tónica vocabular que a ortogra-

fia tem de ocupar-se principalmente, e para esse efeito exa-

minarei quais são em português as suas Bases fonoló-

jicas, para delas, deduzir a marcação escrita que me
parece conveniente que seja adoptada,

I— Os vocábulos portugueses são ou monossíla-
bos, ou dissílabos, ou polissílabos, e com re-

lação á sua sílaba predominante ou tónica, são: —^ 1.°,

ÂTONos, os que se encostam ao vocábulo seguinte e se de-

nominam proclíticos, ex.: a caça, ou ao vocábulo an-

tecedente e se denominam enclíticos, ex. : dá-o; 2.*

AGUDOS ou ocsÍTONOS OS quo tcom predominante a última

sílaba, «íí;ara; 3." paeocsítoxos, ENTEmos ou graves, os que

teem predominante a penúltima sílaba, ex. : caçada; 4.'*, es-
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DRÚxuLOs OU PROPAiíocsíToxos, aqueles em que a sílaba pre-

dominante ó a antepenúltima ; assim, sao vocábulos agudos

:

louvar, louvará, louvarás ; entei!-os : louvara, louva-

ras, César; esdrúxulos: louváramos, Césares.

Yè-se, pois, que, para ter em atenção a sílaba predo-

minante de um vocábulo português, o que devemos obser-

var na sua estrutura são as últimas três sílabas dele, o

que já era a regra no latim clássico.

II— O sinal por excelência da sílaba predominante

de um vocábulo 6 o acento (') denominado agudo, que

se coloca sobre a vogal dessa sílaba se esta contém uma
só, ou sobre a dominante se contém mais de uma.

III — Como as letras e. O, podem, quando represen-

tam vogais orais tónicas, ser ou abertas ou fechadas, é uso

marcar estas últimas com o acento (*) chamado circun-

ílecso: mercê, avô, para se diferençarem das abertas, que

se marcam com o agudo : maré, avó.

lY — A língua portuguesa, além de vogais orais, tem

também vogais nasais-, que, quando são as tónicas de di-

tongos, costumam marcar-se com outro sinal, denominado

til ( •): pão, pães, barões, e antes, igualmente òèe, bees, lãa,

lãas. Este sinal, não havendo outro no vocábulo, designa

a vogal predominante^ : maçã, carvão, louvarão, barões^ a

par de órfão, órfã.

Y— As vogais a, e, o, átouas, que terminam a sílaba ou

São seguidas de s na mesma sílaba, e bem assim as que an-

tes da tónica estão seguidas de r, enfraquecem-se em ge-

ral, adquirindo um som obscuro, ex. : mr/çã, dever, cer-

tezflr, portal. Mas há vocábulos em que conservam o som

alfabético: liàdeiro, credor, besteiro, corar, que dantes se

escreviam: paadeiro, creedor, beesteiro, coorar.

YI—A ortografia tradicional designa por qu, gu
antes de e, i os sons que representa por c, g antes de

outras vogais ou de consoante: quedo, quite, guerra,
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segruir. Nalguns vocábulos, todavia, o u d proferido : se-

quência, argiiir.

YII— Cada sílaba, em geral, tem em português uma
vogal só; contudo, 6 grande o número de vocábulos em
que duas vogais formam ditongo decrescente, ou crescente,

pertencendo ambas á mesma sílaba: laivo, cmtsa, ruído,

ciúme, ou constituem sílabas distintas: rainha, saãde.Tor

outra parte, pode o acento tónico do vocábulo recair em
sílaba diferente daquela que contem o grupo de vogais,

ex.: oausar, deitar, pairar, reumático; saudar,

ruidoso, ciumento, apaulado, arraigar.

YIII— Há vocábulos de pronúncia diferente, mas que

se escrevem com as mesmas leti-as: sede e sede, tÔrre e

torre, louvámos e louvámos, público e publico,

vós e vos, saia e saía, etc.

IX— Se discriminarmos os vocábulos, apartando-os

em classes constituídas em atenção á sua sílaba íinal, re-

conheceremos os factos seguintes:

a) Vocábulos terminados em a,, e, O, seguidos ou não

de s, teem em geral como sílaba predominante a penúlti-

ma, são enteiros, graves, parocsítonos : casa, casas, le-

que, leques, gado, gados, cadeira, cadeiras, açou-

gue, açougues, sobôrno, sobornos, volumoso, vo-

lumosos, volume, volumes, divino, divinos.

b) Vocábulos terminados em i, u, ou vogal nasal, se-

guidos ou não de s, ou outra qualquer consoante, teem

como sílaba predominante a última em geral: javali, ja-

vali?, peru, perus, barbacã, barbacãs, marfim,

marfins, atum, atuns, casal, altar, rapaz, painel,

mulher, fazer, mudez, fusil, repetis, perdiz, cri-

sol, amador, taful, Ansur, capuz, sendo r, l, x, as

consoantes, que, além do s, e de ?w, n acusando nasalisa-

ção da vogal precedente, podem terminar vocábulo verda-

deiramente português; todavia, em nomes peregrinos, como
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OS bíblicos, por exemplo, são frequentes outras consoantes

terminais, e a rej^ra de sei-em agudos tais nomes prevalece,

em gertil, tambôm: Joab, Jalad, Isac, Oreb, Zared,

David, Jaoob. Henoc, Habaouo, Talmud, isto quer

essas consoantes se profiram, quer não.

c) Vocábulo que terinine em duas vogais, seguidas ou

não de s, tem em geral o acento tónico na primeira des-

sas vogais, quer as duas formem ditongo, quer não: lou-

vai, louvais, louvei, louvareis, piinôig, Estoi,

heróis, azuis, calhau, calhaus, judeu, judeus, cha-

péu, chapéus, uniu, louvou, sardão, sardões, cris-

tão, cristãos, escrivão, escrivães, compõe, com-
pões, idea, Maria, gamboa, falua, assobio, amuo,
vazio, perpetua (verbo), continua (verbo), principio

(verbo) etc.

d) Vocábulo que contenha duas vogais na penúltima

ou na antepenúltima sílaba tónica, não se lhes seguindo

consoante pertencente a essa sílaba, teem como predomi-

nante dessa tónica a primeira das vogais: causa, Cáuca-

so, raiva, fouce, tesouro, louça, feito, fluido, feudo,

cáustico, e o segundo elemento do ditongo é escrito

com i, u.

c) Vocábulo cuja sílaba predominante, peiuiltima ou

antepenúltima, contenha duas vogais seguidas de consoante

pertencente á mesma sílaba, ou quando a segunda vogal ó

nasal, tem como tónica a segunda dessas vogais: faísca,

maiúsculo, balaústre, ainda, painço, nos quais o a

não forma ditongo com o i ou ?i seguintes.

f) Vocábulo terminado em duas ou três vogais segui-

das de qualquer consoante, excepto s, tem como predomi-

nante a última : sair, raiz, paul, ruim, arraial, paiol,

maior.

g) Vocábulo terminado em três vogais, seguidas ou
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não de s, tem como predominante a primeira: passeio,

ensaios, tapuio, joio, jóias, comboio, comboios.
h) Quando írôs vogais se reúnem no intei-ior da sílaba

tónica, a segunda ó a predominante: fieira, poeira.

i) Quando a última de três vogais consecutivas no in-

terior do vocábulo não forma sílaba com as duas que a

precedem, ó ela em geral a tónica: ensaiado, Arraio-

los, comboiar, alfaiate, saiote.

j) Quando ás três, ou ás duas vogais consecutivas se

segue consoante na mesma sílaba, a última 6 a tónica:

piorno, quiosque.

k) Os monossílabos que não são átonos obedecem ás

regras dos vocábulos agudos.

Averiguados estes fenómenos, para evitarmos a acen-

tuação gráfica de todos os vocábulos portugueses, tendo em
consideração os factos gerais expendidos nas alíneas ante-

cedentes, podemos fixar uma acentuação gráfica, que sem-

pre indique qual é a sílaba predominante da palavra, quer

o acento se marque, quer não. Acentuar-se hão, pois, so-

mente as excepções ás regras gerais, e distinguir-se hão

vocábulos escritos com as mesmas letras, porém com pro-

núncia diversa. Teremos deste modo acentuação gráfica

metódica, e fundada nas propriedades fonolójicas da língua

portuguesa.

É indiscutível a vantajem de que não haja hesitação

ou dúvida sobre a acentuação pronunciada de qualquer

vocábulo. É este o sistema de acentuação gráfica em cas-

telhano, que lhe dá inquestionável superioridade sobre o

italiano, cuja ortografia é mais perfeita, excepto neste

ponto. É por isso que a língua castelhana é tam fácil de

aprender pela leitura ; e pena é que os catalães, que am-

bicionam, com razão, possuir uma língua literária e cien-

tífica, e os vascongadoS;, que tentam agora desenvolver
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literatura vernácula, não imitem nessa regularidade os seus

compatriotas de Espanha. Pelo menos nas línguas români-

cas, nas esclavónicas e em inglês, ignorar qual 6 a sílaba

pi-edomiuante de um vocábulo é ficar na impossibilidade

de proferi-lo ; dificuldade que, se é absoluta para o estran-

jeiro, 6 também freqíiente para o nacional, enganado por

supostas analojias, todas as vezes que esse vocábulo lhe é

desconhecido, ou menos familiar. Se em português houvesse

sistema rigoroso de acentuação escrita, não se errariam

muitas palavras, já agora talvez irremediavelmente, como

por exemplo: amido por amido (latim amylum, amíí-

lura); invólucro por invólucro; álcali, álcool, bi-

máno, míope, nível, zénite, em vez de alcali^ álcool,

bimano (cf. bípede), miôpe, nirél (cf. livél^ popular), zéni-

te, etc. ; e não seria incerta e arbitrária a acentuação dos

nomes em -ia de orijem grega, como autopsia, profila-

xia etc, por umas pessoas pronunciados autópsia, profi-

lácsia, e por outras autopsia, profilacsía.

Com relação a estçs nomes em -ia parece até que há

duas escolas opostas, principalmente se ôles pertencem á

nomenclatura das ciências módicas ; numa dessas escolas

dá-se preferência decidida á maneira da acentuar francesa,

e na outra á latina, quer a acentuação gráfica de cada um
desses vocábulos em grego favoreça, quer não, tal prefe-

rência, e qualquer que seja a quantidade prosódica do i

nas duas línguas clássicas.

Alguns, porém, como ambrósia, por a)7ibrósia, a par

da acentuação prosódica certa do nome próprio Ambrósia,

t
(latim ambrósia, grego à[A[3por>ía), parece que são acen-

tuados no i por influência da acentuação grega, o que já

ke dava no próprio latim; estando o italiano ambrósia nesta

[acentuação em desacordo com o português, com o qiial

fconcorda, porém, a acentuação ambrósia do castelhano,

que por outra parte está em contradição com a portuguesa
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em muitos outros vocábulos, como, democracia^ aristo-

cracia, elogio, etc, escritos sem acento marcado demo-
cracia, aristocracia ^^ elogio, segundo as suas regras

ortográficas ; ao passo que são acentuados no i impío, po-

licia, ao contrário do português impio^^ polícia.

Sobre essas palavras em -ia, cuja acentuação é tam

incerta, seguindo-se em umas a acentuação latina, que pe-

dem as regras da sua prosódia, tais como foram expostas

por Quintiliano ^^ em outras a acentuação marcada nos vo-

cábulos gregos, étimos dos latinos, devemos observar, que

já os romanos, em muitos deles e em outros, quebrantavam

as normas da sua acentuação. Deste modo se explicam

éremus por erêmus, ídolum por idõlum, em grego

£p>][;.oç, eíSwXov, de onde provêem as formas portuguesas

ermo, ídolo; Epiros por Eplros, grego "Exsipoç, que

empregou Yergílio nas Geórjicas [i, 59]; e finalmente Só-

phía por Sophía*. É facto, porém, que philosophia e

outros se pronunciavam com o acento na antepenúltima,

por ser a penúltima breve, ao contrário da nossa acentua-

ção, que ó a grega, não só neste, mas em muitos vocábu-

los da mesma terminação, emquaiito outros permanecem

incertos, como disse.

^ Veja-se Fred. Diez, Grammatik der Romanischen Sprachen,

3.' edição, Bonn, 1870, vol. i, p. 500-508.

3 impío, por liberdade poética, em Bocage, Sonetos :

— Se me creste, gente ímpia—
rimando com corria.

3 In omni você acuta intra numeram triíim syl-

^abarum continetur, siue eae sunt in uerbo solae,

siue ultimae, et iis aut próxima extremae, aut ab

ea tertia. Trium porro de quibus loquor, media lon-

ga aut acuta aut ílexa erit, eodem loco breuis, uti"

que grauem habetit sonum, ideoque posita ante se'

id est ab ultima tertia acuet.
* Lindsay, The Latin language, iii, § 10.
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Há um vocábulo que pela sua acentuação portuguesa

contraria toda a expectativa: ó academia, que tem duas

acentuações diferentes, conforme o significado. No sentido

de grémio científico parece ter para nós procedido do fran-

cês académie, visto ser acentuado na penúltima sílaba^

ao contrário da acentuação latina academia, que se re-

produz no castelhano academia, e no italiano accade-

mia, ambos com acento no e. Do italiano parece ter vindo,

ou antes, ou mais provavelmente depois, a acepção de aca-

demia, « figura nua, em vulto » , visto ser acentuado o vo-

cábulo na antepenúltima como naquela língua. É sabido

que a nomenclatura das artes plásticas, e a da música, ó

em grande parte italiana.

Outra palavra, enciclopédia, pela sua orijem, deveria

acentuar-se na penúltima enciclopédia, visto ser o i longo no

latim* encyclopedia, correspondente ao grego áy/jj^Xo-

TCaiSeía, com ditongo na penúltima. E tanto mais de admi-

rar a acentuação errada, quanto seria de esperar a verda-

deira sobre o i, pois 6 natural que para português viesse

do francês encyclopédie esta palavra.

Em ciropedia não está ainda porém fixada a acen-

tuação.

Farei várias considerações sobre alguns dos vocábulos

que citei, principiando por dizer que invólucro, míope, ní-

vel, são já talvez irremediáveis: Usum loquendi popuio

concessi, scientiam mihi seruaui, como disse Cícero

; em assunto análogo.^

Nivel. Esta palavra (já apontada por D. Núnez do

Leão, como procedente do francês, e hoje pronunciada, er-

roneamente, com o acento na primeira sílaba, ao contrário

da acentuação castelhana, que é, como convém, na segunda)

é antiga na língua, a par da popular livél, reprovada pelo

1 Orator, XLvm.
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cultismo, porém certamente mais fiel ao seu étimo, o latim

libellum, tanto na acentuação, como na letra inicial, e

que bom fora restituir ao uso comum, como fêz Herculano.

Em Gril Yicente encontra-se duas vezes o vocábulo

nivel, sempre com o acento na última sílaba; a primeira

no Auto da barca do Inferno, rimando com três palavras

em -el, e com a significação de «imparcialmente, com jus-

tiça»:

Oh ! que isca esse p a p e 1

,

Para um fogo que eu sei

!

— Non est tempus, bacharel;
Inbarquemini in batel,

Semper ego injusticia

Feei, e bem por nivel.

A segunda vez que o vemos empregado pelo grande

poeta cómico, é no Auto da Cauaneia, num sentido difícil

de interpretar:

Cristo:—Eu nSo fui cá enviado

Por piedoso nivel,

Senão socorrer ao gado

Das ovelhas de I srael

.

Como se vê, sempre rimando pela última sílaba.

A forma popular correspondente livel aparece em Gar-

cia de Kesende, também duas vezes, rimando igualmente

pela última sílaba com palavras agudas em -el:

E vimos a poderosa

Eainha Dona Isabel,

Tam prudente, virtuosa

Tam real, tam grandiosa

Governar bem por livel

.

Miscelânea xxm.
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E em Portugal há tais (pintores)

Tam grandes, tam naturais

Que vêem quasi ao 1 i v e 1

.

J6, CLXXX.

No primeiro destes passos livel corresponde exacta-

mente ao uivei da primeira citação que fiz de Gil Yicen-

te; no segundo a acepção é menos clara, e parece querer

dizer, junto como está ao verbo vir, «igualar», «chegar á

devida altura »

.

E evidente, pois que a acentuação primitiva foi nivél

e não nível, que ó deturpação erudita.

Acentuação g^ráfioa. Acentos agudo e circunflecso

O uso actual destes dois sinais diacríticos está ficsado

da maneira seguinte.

O acento agudo (
'
) é o sinal, distintivo por exce-

lência, para denotar a sílaba tónica de um vocábulo, quan-

do se entende necessário marcá-la graficamente ; ex. : dá,

sé, avó, saía, ataúde.

Como, porém, as vogais a, e, O são susceptíveis de

ser abertas ou fechadas, emprega-se o circunflecso (*) so-

bre elas, no último caso; ex. : louvamos, avô, se, mormente

se é oral a vogal que se há de acentuar graficamente.

Parece-me oportuno respeitar este uso, recentemente

, generalizado. Talvez para o i fosse preferível empregar

circunflecso, não só por melhor se diferençar do ponto, (i, i),

;como advertiu e aconselhou Constâncio, e já Contador

[de Argote, ^ mas também porque existe em português um i

[mais aberto, que o normal, e é o que, na pronúncia do sul,

* Regras da Língua Portuguesa, Espelho da Latina, Lisboa,

tlíDCCXXV.
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a começar do Mondego, se ouve antes de l pertencente á

mesma sílaba, como em pildora^ e no ditongo m, da ter-

minação da 3.* pessoa do singular do pretérito perfeito

dos verbos em -ir, como saiu: cf. riu, 3.* pessoa do pre-

térito, e r^o, primeira pessoa do presente do verbo rir, e

substantivo.

O Parnaso Lusitano usa já os acentos agudo e cir-

cunflecso, no mesmo sentido que actualmente, sobre o a, e

e o, e o agudo sobre i e u, mas unicamente para diferençar

vocábulos, ou formas gramaticais que se escrevem com as

mesmas letras, mas se proferem da maneira diferente:

glória, corte, crédito, incónimodo, esta, perdera, deixará,

peca, áquelle, interesse, porem, mendigamos, em oposição

a gloria, corte, credito, incommódo, está, perderá, deixara,

'péca, aquelle, interesse, porem, mendigámos; mas acen-

tua fé, por exemplo, sem haver outro vocábulo fe ou /e,

que obrigasse á distinção, e contra a regra v, que for-

mulou. ^

A atender-se á distinção entre í aberto e i fechado,

teríamos quatro vogais tónicas abertas, á, é, i, ô, por exem-

plo em dá, sé, saiu, avó, e cinco vogais tónicas fechadas,

â, ê, t, ô, ú, louvamos, sê, saia, avô, ataúde; marcando

também o u com circunflecso, por analqjia com o ^, con-

quanto não haja talvez u aberto em dialecto algum portu-

guês. Sabe-se que existe em mirandês um u, quási ô (o u

inglês de bull),^ como em usso, «osso», castelhano hueso.

Exemplificando novamente, apresentarei vocábulos, em
que num bom sistema de acentuação gráfica haverá de mar-

car-se o acento, agudo ou circunflecso, conforme a vogal

^ V. pájinas 38.

3 J. Leite de Vasconcelos, Estudos de Philologia Mirandesa

[i, p. 177], onde o autor o representa por Ô.
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é aberta ou fechada: Pará, virámos, maré, saiu, Orijó;

mercê, Paço, saí, baú, ou saí, baú.

Vocábulos esdrúxulos, cuja última silaba

começa por consoante ; ex.: vocábulo, esdrúxulo^ iilthno.

Conviria marcar cOm acento na sílaba predominante to-

dos os esdrúxulos cuja última sílaba começa por consoante.

É este o sistema de acentuação que se usa em caste-

lhano, e que os catalães infelizmente não seguem com rigor,

nas várias ortografias que empregam na sua língua. Seria

vantajosíssimo, para estranjeiros e nacionais, que imitásse-

mos aquele sistema de acentuação gráfica, acabando cora

a perplecsidade em que fica o leitor, quando se lhe depara

palavra que não conhece, portuguesíssima que ela seja,

quanto mais latina ou grega.
^,
Quem pode, com efeito, se

nunca os ouviu proferir, saber que nomes como Zêzere,

Hhavo, Pontevel, Almodovar, Setúbal, etc.;, se hajam

de pronunciar Zêxere, Ílhavo, Pontevel.^ Almodovar, Setúbal,

. se a acentuação não estiver marcada ? (J Não ouvimos nós

acentuar Damócles, apesar de Empédocles, Sófocles, Te-

místocles^? (iXão vemos em dicionários assinalada a pronún-

cia astúres, ligúres, gemonías, por ástures, Ugures, genió-

nias ; eiradégo, eiradíga por eirádego, eirádiga; achadêgo

por achádego (cast. hallazgo) ^ ? Já ouvi, e a pessoa, que es-

tava muito lonje de ignorante, pronunciar Malága, Merida,

induzido ao erro por Malaca, Margarida, por exemplo.

' No DiccioNARio DE EiMAs, de Eujénio de Castilho, aduzem-se

z& rimas erradas Goa.

,

. Quiloa ; Cocles.

.

. Diocles, Damócles, Eteo-

cles.

3 V. Ferreira Borges, no Diccionario Jurídico {apud. C. de

Figueiredo, Nôvo Diccionario da língua portuguesa, sub. voe. sal-

Yadôgo (aliás, salvádego)].
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Sabemos hoje que no tempo de Camões se acentuava

Choro?nándel, Macáçar, Quíloa, Madagáscar: se a acen-

tuação houvesse sido sempre marcada, não se acentuariam

hoje comummente Choromandél ou Coromandél, ^ Maca-

çâr, Quilõa, Madagáscar.

l Não ouvimos nós pronunciar loiídica por pudica, ru-

brica em vez de rubrica, e não temos já invólucro por in-

vólucro? Não existem democrata, aristocrata, a par de

autócrata ? Se quem introduz vocábulos novos, nomes pró-

prios, ou termos técnicos, por exemplo, tivesse de acentuá-

los g-ráíicamente, o seu primeiro cuidado seria dar-lhes

acentuação certa, baseada em princípios e regras ; e, se a

não pudesse averiguar, abster-se-ia de os empregar, o que-

seria uma fortuna. Pelo menos não ficariam eles á mercê

do vulgo, ou, o que muitas vezes é peor, á dos literatos e-

professores que tratam as palavras ao sabor da sua fanta-

sia, e porque teem competência num ramo de ciências,

crêem, ou impõem, que lhes não falece também na ciência

das palavras.

Assim, vemos que a acentuação correcta dlptero vai

sendo transtornada em diptéro; e hotel, já pretensiosa-

mente o ouvimos a todo o momento pronunciar hotel, pelos

mesmos que converteram o correcto Gibraltar no ingle-

sado Gibraltar; ábaco, em abáco; a reséda em resedá, e a

acrópole \\o acrópole e até acropólio ! Nem ao menos a vul-

garíssima palavra metrópole os ensinou a traduzirem o fran-

cês Tacropole.

1 — Os de Chora mandei vendem

Seus filhos e suas filhas.

—

Garcia de Eesende, Miscelânea crx.

Este nome é tamul, Choraynúndala, «reino de Chora» . [V. Yule-

&Buniell, A Glossary of Anglo-Indian words and phrases, stib. voe^

Coromandél.
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Gibraltar é o compêndio de duas palavras arábicas

GCBCL takíq, «monte de Tárique» : conseguintemente o acento

tónico recai na primeira sílaba do nome próprio, porque a

última ó breve em árabe, e perdeu-se em português e es-

panhol, deixando por único vestíjio o r inicial dela, que

passou a terminal da última sílaba deste nome.

Os castelhanos continuam a acentuar a última, como

sempre se fez em português, ató época recente. Xicolau

Tolentino assim acentuou ainda

:

Um quer a cabeça dar,

Se o condo de Estaing nao fêz

Trinta naus desarvorar;
Outro levanta em uni mês

O cerco do Gibraltar
[Sátiras]

Alexandre Herculano, na preocupação de dar as formas

orijinais dos nomes próprios, quer pessoais, qyer locais,

escreveu Geb-al-Tarik, por Gebel Tarik, tomando pelo

artigo ai as letras el ou ai da segunda sílaba bel do vo-

cábulo arábico gcbcl.

Com respeito ao vocábulo ábaco, em latim abâcus,

mim escrito recente, aliás do muito interesse, publicado

no Archeologo português sobre os «contos de contar»,

jetons em francês, emprega-se a forma francesa abaque ;

[parece pois que o autor do artigo desconhece a forma por-

itiiguesa, que 6 ató um termo de arquitectura, que todos os

.lecsicógrafos desde Bluteau teem definido.

Basta correr um dicionário dos mais modernos para se

íver como pululam os erros de acentuação, mesmo em pa-

: lavras de orijem latina recente, e para cuja acentuação

i
verdadeira bastaria que quem os aduz consultasse o mais

^modesto dos dicionários latinos, se nele estivesse marcada

a quantidade da penúltima sílaba; e isto apesar de se exi-
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jirem alguns anos de estudo de latim, nos liceus, anos que

parecem ocupados em o desaprender.

E por motivo deste desdém pela correcção, que se intro-

duziram na língua formas bárbaras, como reptil, em latim

reptilis, jjew5?Z, latim pensilis, etc. etc. etc, em vez de

réptil, pênsil, que é a verdadeira acentuação. Duarte Nú-

nez do Leão [Origem da lingoa portuguesa, cap. iii] refere-

se aos «ortos pénsiles» o que pressupõe um singular en-

teiramente alatinado pênsil ^
: cf. cônsul, cônsules. É co-

nhecida a predilecção camoniana pelos adjectivos em -íbil,

igualmente alatinados

:

— A lei tenho daquele a cujo império

Obedece o visíbil e invisíbil, etc.

[Lus. I, 45]

Muitas dessas palavras, cuja acentuação moderna con-

traria a latina, chegam-nos cá por intermédio do francês,

e um dos que citámos, reptil, pertence a esse número.

É por esta razão que temos limite^ castelhano limite, do

latim limes, li mi tis, que deu a forma evolutiva linde,

étimo já português do verbo deslindar ; da mesma prove-

niência imediata é rejíme(n)^ castelhano regimen.^ latim

regímen. Muito recentemente veio também para cá re-

cepissé, acentuado á francesa, quando a palavra é entei-

ramente latina, recepisse, com o acento na penúltima,

pretérito do infinito do verbo recipio, recipis,. «rece-

ber». Nenhum dicionário, que eu saiba, colijiu ainda este

termo, muito usado no comércio, infelizmente com a pro-

núncia que em França se dá ao latim, em que invariável-

1 E conquanto assi é esterile (== estérile : a cidade de Ormuz )

:

António Tenreiro, [Itinerário, nova edição, conforme á de 1560,

Lisboa, 1829].
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mente se acentuam as últimas sílabas de cada dição, acen-

tuação que tanto escandalizava o eruditíssimo padre Petit^,

e que recentemente reprovam os seus modernos latinistas

€ filólogos.

Quando o vocábulo tiver entrada nos nossos dicionários,

cumpre corrijir-lhe a viciosa acentuação francesa, como se

fêz no Xuvo DicciONÁRio ao vocábulo, já apontado, reseda,

€ a alguns outros, pouquíssimos porém em comparação dos

que fora necessário emendar.

A cegueira ou o capricho em errar 6 tamanho, que o

nome de um instrumento músico oboé, acentua-se agora

por preciosismo óboè, acentuação pretensiosa e desnaturai,

pelo menos em português, em que não há palavras termi-

nadas em e aberto átono. Este vocábulo veio, como outros

muitos termos de música, de Itália, onde se pronuncia

oboé^ como 6 de razão, procedendo, como procede, do fran-

cês haut-bois, antes pronunciado oboé^ actualmente ôbuâ.

Esdrúxulos cuja última sílaba começa por vogal

A regra de acentuação gráfica do castelhano é marcar

o i e u de penúltimas sílabas, seguidos de vogal, quando

são eles os acentuados : seria, continua.

Em português é sem dúvida preferível assinalar os es-

drúxulos, para que a acentuação fique em harmonia com

a dos vocábulos terminados em i e u. (V. p. 173).

Deste modo teremos: área, ária, mágoa, contí-

nua; mas idea, faria, Lisboa, continua, sem acento

marcado, para serem pronunciados idéa, farla^ lisbôa^ con-

tiniia. Entende-se pois que, de duas vogais em fim de vo-

cábulo a primeira é a tónica, quer formem, quer não di-

* DissKRTATioN suR LA PsALMODiE. Paris, sem data.
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toiígo, e portanto não há motivo para indicar essa acentua-

ção graficamente, pois se subentende e constitui regra geral.

O actual sistema castelhano, que é recente, tem por

fundamento a divisão que fazem das vogais em fortes a^

e, o, e fracas, i, u, distinção já latina ^, e que não 6 essen-

cial; e o considerarem como ditongos crescentes os agru-

pamentos de duas vogais, fraca e forte, em que a segunda

é a dominante : ia, ua, ie, ue, io, ue, muito frequentes em
castelhano, especialmente ie e ue^ correspondentes a e, a

latinos acentuados. Esta classificação faz que um vocábulo

como haoia seja considerado de duas sílabas ; ao passa

que um parómino deste, hacia, tem três sílabas, o que se

indica marcando acento na penúltima. O mesmo acontece

com o verbo continua^ etc. Se porém as duas vogais agru-

padas são ambas fortes, a regra de acentuação é a oposta

;

deste modo Bidassoa tem acento na última e não se mar-

ca, Guipúzcoa tem-no na antepenúltima, assinalado gra-

ficamente.

Vocábulos agudos, cuja última sílaba termina em
a, e, o, seguidos ou não de s; marca-se o acento, como é jál

uso : aZt;ará(s) ]3á(s), maré(.s'), inercè{s), avó{s), avô[s)

E a regra mais simples de acentuação gráfica, por isso

que no maior número de palavras terminadas em a(s),

e(S), 0(s) é acentuada foneticamente a penúltima sílaba. O
uso já consagrou este sistema.

Se acentuarmos todos os vocábulos rigorosamente, e

procedermos a eliminação dos acentos marcados nos casos

mais frequentes, chegaremos ao mesmo resultado.

\ Aulo Gélio, citando Nijídio, diz-nos: a et o semper prín-

cipes suut;i et V semper subditae; Ketsubitet praeít:

praeít ín Euripo, subit ín Aeniilio [Noctes Atticae, xx,

14,6].
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É esta a prosódia da maioria das palavras portuguesas,

que normalmente são parocsítonas quando terminara nes-

sas voo"ais ; as ocsítonas, e as proparocsítonas fora da con-

jugação dos verbos são relativamente poucas, e serão es-

sas as que se acentuarão graficamente.

Na acentuação gráfica os monossílabos seguirão em

geral as regras dos ocsítonos.

Parece-me inútil a excepção que os espanhóis, até

muito recentemente, faziam a esta regra de acentuação

gráfica dos vocábulos terminados em vogal seguida de s:

se o s pertencia ao vocábulo na sua forma primária, como

por exemplo antes, acentuavam-no, ántes ; e pelo contrá-

rio, palavra terminada em s, que não fosse suficso, enteii-

dia-se ter na última sílaba o acento, que portanto se não

marcava : francês, por exemplo, pronunciado francês, como

hoje se escreve.

Também dantes, vocábulos como este e outros termi-

nados em s, no singular, se não acentuavam em português.

Vocábulos paroositono3, que não terminam

em a, e, o, seguidos ou não de «: açúcar, carácter, sável,

órfão, quási, tríbu, alférex^ abdómen.

Em geral os vocábulos terminados em i, u, seguidos,

ou não de s, e em outra consoante, ou em vogal nasal, ou

ditongo são ocsítonos ; a excepção, portanto, é serem paroc-

sítonos ou proparocsítonos, e serão estes os que se acen-

tuarão graficamente. Com esta regra, que é pouco mais ou

menos a castelhana, evitar-se há a acentuação gráfica de

inúmeros vocábulos, dos pretéritos em -?", por exemplo,

como senti, fugi, dividi, etc.

Naturalmente, e por analojia, quando se nos depara um
vocábulo desconhecido, que não termina em a(S), e(S), 0(s),

a tendência ó acentuarmos-lhe a última sílaba. Karos são
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aqueles que terminam em i átono, e o u átono escrevemo-lo

em fim de vocábulo com o. Racional e analójico seria pois

escrevermos tribo, reduzindo esta palavra ao padrão co-

mum. Nas duas primeiras edições dos Lusíadas assim vem
escrito

:

— Ou quem o Tribo ilustre destruio—ra, 140. ^

. É isto que se fêz com espírito, que dantes se es-

crevia spiritu: assim o ortografou (M. J.) Fonseca, no seu

Dicionário ,de sinónimos, e com u o escrevem os espanhóis

;

estes, porém, diferençam na pronúncia u final, raro, de o
final.

É claro que, a adoptar-se esta regra tam simples— as

palavras que não terminam em a(S), e(S), p(S) são agudas

e dispensam a acentuação gráfica— é inútil marcar o

acento nos monossílabos, como cru, li, etc, porque nos

polissílabos em -ú^ e seus plurais, como peru, canguru^

cauchu,^ baju, perus, etc, que são quási todos peregri-

nos, ele se omite. Tam pouco se acentuarão graficamente os

plurais dos vocábulos em il (is), como funil, funis; mar-

cando-se, pelo contrário, o acento quando tais palavras não

forem ocsítonas, por exemplo, em quási, Tétis, Véniis^

hábil,^ etc.

' Vê-se que este substantivo, seguindo a regra dos terminados

em -o, era masculino, e não femenino como actualmente. Os italianos,

saindo desta dificuldade, acentuam tribu.

3 É esta a forma portuguesa do vocábulo, devendo desterrar-

se, por exóticas, as escritas, muito usuais infelizmente oautohu^

oaoutchou, caoutchouc, e outras que tais. O o final, que tem a for-

ma francesa, e que em francês é nulo, é erro ortográfico, pois não

figura no étimo americano.

* No século XVI, conforme Duarte Núnez do Leão (Ortografia),

o plural dos nomes ocsitonos em -* formava-se com um ditongo, como
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Na acentuação gráfica os monossílabos devem seguir

as regras dos ocsítonos, como é uso e já se advertiu.

Parónimos

Denominam-se parónimos dois ou mais vocábulos que

se escrevem com as mesmas letras, mas se pronunciam de

maneira diversa. Os exemplos de parónimos são inúmeros

em português, e já tratei do modo de diferençar muitos de-

les; ex: louvamos {=lour(nnos)^ e louvámos \ sérias se-

ria {==serU()^ conttnua e continiia, {=^ontmúa), público

e publico {=puhUc.o)^ lourará e louvara {=loiivára)^

vencerá e vencera {=vencêra)^ unirás e uniras {=imí-

ras), dêmos e demoS {=^émos). Estes por si mesmos es-

tão diferençados com acento marcado em uns, omisso nos

outros, conforme as regras de acentuação já expendidas.

No Paiíxaso Lusitano diferençaram-se todos, median-

te acentos marcados, em harmonia com a v regra dos seus

cânones ^, escrevendo-se louvámos, louvámos ; Séria,

seria : contínua, continua
;
público, publico ; louva-

rá, louvara ; vencerá, vencera ; unirás, uniras ; dê-

mos, dêmos. Garrett seguiu estas normas, e mais ou me-

nos elas teem sido respeitadas.

Parece-nos supérflua tanta marcação e diremos em
breve porquê.

Há outros parónimos aos quais as regras de acentua-

ção gráfica expostas e recomendadas neste opúsculo ainda

apenas de relance se referiram. São os constituídos por di-

ções, que entre si se diferençam pela pronúncia diferente

dadja a uma das duas vogais e, q o: se, sê, sé; avô, avó, por

exemplo. O uso dos acentos agudo e circunflecso em portu-

dos terminados em -il: funijs {=funus), marfijs; cf. o castelhano

moderno maravedies, etc.

1 V. pájinas 38.
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guês já nos encaminha na distinção que podemos fazer en-

tre esses paró+rimos, para que em caso algum um vocá-

bulo ou imia forma gramatical possa deixar dúvida sobre

o modo de ler-se, e portanto de entender-se. O que se di-

ferença na fala não deve, em regra, confundir-se na- es-

crita.

l Deveremos, á maneira de Garrett e do Parnaso Lusi-

tano, distinguir os parónimos enteiros, parocsítonos, mar-

cando o acento agudo ou circunílecso em ambas as dições

equívocas, isto 6, sede e sede, corte e corte, ou sede e

sede, corte e corte, ou sede e sede, corte e corte?

Como a pronúncia que no abecedário português se dá

ás letras e, O é com <?, 6 abertos, a excepção é serem eles

fechados, e por conseqíiéncia são estes os valores que se

deverão assinalar, (t, ô (por serem em menor número),

quando haja outros vocábulos, escritos com as mesmas le-

tras, em que e, O se profiram abertos : sêde^ sede {=sédej;

corte ^ corte {=*iórte).

Marcar com o circunflecso todos os ee e 00 fechados,

como se fez no Novo Dicuionario da língua portuguesa,

suposto seja um princípio racional, sobrecarregaria dema-

siadamente de acentos a escrita, sem maior necessidade.

Uma lista dos parónimos mais usuais, quanto possível

completa, deveria ser aprendida quando se estuda a gra-

mática portuguesa, e ató quando se aprende a ler, ainda

mesmo que a paronímia se dê entre nome e verbo, ou par-

tícula, ou entre nome comum e nome próprio : escova^

escova (=escóva); sobre, SObre (sobre); lemos, LemoS
(=lémos); medos e MedOS {=niédos)'^.

Há um certo número de nomes em que o o tónico va-

1 E não Medas, como para aí risivelmente se escreve ; em la-

tim Medi, Med o r um, com terminação masculina. É o vocábulo Per-

sa que motiva o erro.
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ria na pronúncia de ô para d, do singular para o plural, ou

do masculino para o feraenino, como ôi'o, óros
;
formoso^

formosos, formosa, formosas. Entendo que é inútil acusar

na escrita usual a diferença, quando não haja parónimos

que a isso nos obriguem; verbi gratia: almoço; almoços.,

eu almoço.

Exemplos raros destes parónimos são esposo^ esposa^

esposas., em razão das linguajens do verbo esposar, es-

pOSO, esposa, esposas, pronunciadas esposo., esposa., es-

posas, e que são excepção aos nomes em -dso, -ósos., -ósa^

-ósas.

É muito digna de nota esta excepção, principalmente

porque em toscano o correspondente vocábulo é igual-

mente excepção á regra dos nomes em -oso, -osi., -osa, -ose,

que teem o o fechado, como gioioso, gioiosi, gioiosa,

gioiose. famoso, fámosi, famosa, famose, pois nele

o o é sempre aberto, sposo, sposi, sposa, spose, sendo

aqui sonoro o s medial, que naquellas terminações é em re-

gra surdo,

É pois essencial diferençarem-se os parónimos, limi-

tando-se a acentuação gráfica ao circunflecso, e omitindo-se

o agudo nos parocsítonos terminados em a(s), e(s), 0(S),

€ nos agudos terminados em consoante (excepto se for s).

Deste modo acentuar-se hão com o circunflecso, por exem-

plo, as palavras côrte, côr, colhér, sôoo, seca, sede,

ficando sem acentuação gráfica os parónimos em que e ou

O são abertos, corte, cor, colher, seco, seca, sede, e

3ubentendeudo-se que se hão de pronunciar córte.i cór, co-

lher.^ seco., seca., sede., etc.

Sem acento gráfico ficarão conseguintemente os ee e

00, fechados, de dor, ler, monossílabos, e de cera, fogo,

por exemplo, conquanto pronunciados, dor, Ur, cera., f^QO,

por não existirem os parónimos cera, fogo., dór, Ur., com
essas vogais abertas.

12
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Pouco mais ou menos, 6 esta a norma seguida hoje,

se bem que com pouca regularidade. Yemos a todo o mo-

mento acentuados graficamente lôr, dôr, posto não haver

os parónimos lér^ dór ; ao passo que se não diferençam na

escrita, por meio dos acentos, vocábulos que podem con-

fundir-se, como são : sôhre e sobre, rogo e rogo, rêgo e rêgo,

licito e licito, líquido e liquido^, etc.

É claro que, quando os vocábulos são parónimos na

pronúncia geral, mas teem escrita diversa, o emprego do

circunflecso, ou mesmo do agudo, é inútil ; exemplos : pás
e paz, pez e pés, poço e posso. O vocábulo pás, plu-

ral de pá, recebe o acento agudo por ser ocsítoiío termi-

nado em a(s); no seu parónimo paz omite-se o acento por

terminar em consoante que não 6 s. É inútil marcar com

o circunflecso as palavras pez, pOÇO, ainda que as vogais

tónicas sejam e, o, fechados, porque na escrita se discrimi-

nam de pés, posso, seus par.ónimos com e, o abertos, no z
e Q, em vez de s e SS. E outra regra ortográfica que os

diferença. Por isto, é também inútil distinguir com acento

poder, porque puder, futuro, se deve escrever com u,

visto derivar-se de pude, como fizer se deriva de fiz, e

não de fôz, na língua moderna. (Y. páj. 12õ.)

1 Já D. N. do Leão ponderava na sua Ortografia a necessidade

de se diferençarem os parónimos: — «E porque muitas dições se pa-

recem com outras por terem as mesmas letras, & todavia, por serem

differentes na significação, tem differença no acento, releva usar

destes accentos para demonstração da differença.»

Lonjíssimo nos levaria o exame de todos os vocábulos, quer

nomes próprios, quer comuns, em que a acentuação é errónea, pois

mesmo que tal exame se limitasse a dar uma lista das formas incor-

rectas, seguida das devidas correcções, nío justificadas ou explica-

das seriam insuficientes vinte ou trinta pájinas para essas listas.
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Vogal tónioa antes de consoante nasal

As vogais nasais ou nasalizadas antes de consoante

são sempre fechadas no dialecto comum, pois a distinção

que se faz em certos dialectos do norte entre o ê de ven-
cer, venço e vence não é reconhecida na pronúncia

comum ; assim, que elas se marquem' com o agudo —
acento indicativo geral da sílaba predominante— , ou com o

circunflecso — sinal excepcional das vogais fechadas— , a

pronunciação ficará sendo a mesma, conforme os dialectos.

Conseguintemente, é preferível a acentuação com o agudo

dos seguintes vocábulos, concêntrico^ brônzeo^ por exem-

plo, e não conoéntrico, brônzeo; e ó certissimamente

essa acentuação a única admissível numa ortografia que re-

presente a língua geral, e não um dialecto especial, para

os vocábulos, cândido, ânsia, por isso que, no Minho e parte

do Douro, o a antes de nasal é aberto.

Semelhantemente, as vogais e. O, tónicas, de muitos

esdrúxulos e de numerosos parocsítonos, antes de w, n,

nh, conquanto fechadas na Beira, são abertas em outros

dialectos, entre eles no de Lisboa ; convém pois que se

marquem còm o sinal geral de acentuação, isto ó, o agudo,

e não com o circunflecso, que lhes ficsaria o valor, as tó-

nicas dos seguintes vocábulos, e outros análogos : Vénus,

génio, gémeo, género, nónio, gémeo, fénico, académico, gé-

nese'^, cómodo, cónego, etc.

1 Em Gil Vicente Qenesí ; cf. JSinive e Ninevi:

. . . outro sacrifício figuram em s i

Que matar bezerros, nem aves ali:

Outra mais alta oferta soletra,

E outro Gene si.

Auto da história be Deus.

»
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Sei que na Beira-Alta, pelo menos, é preferido, se não

dominante, o valor de e, o, dados ao e e o antes m^ w,

mesmo em palavras esdrúxulas, como as que citei, acadé-

mico^ género, gémeo, génio, cómodo, e em parocsítonos

como prenhe, Vénus etc, que lá se pronunciam académi-

co, género, gémeo, génio, cómodo, jJrénhe, Vénus. É indu-

vitável, todavia, que em Lisboa, e mesmo em Coimbra e

Porto, elas se pronunciam com e e o tónicos, abertos, e con-

seguintemente não os dever?^ mos, em escrita comum, mar-

car com o circunílecso, sinal das vogais fechadas, mas sim

com o agudo, que designa a sílaba tónica em geral, dei-

xando lícito aos indivíduos de cada província pronuncia-

rem conforme os seus hábitos.

Para Lisboa, podemos consignar as seguintes leis ge-

rais em relação a essas vogais em tal situação.

a) Conservam o valor de è, ò abertos, antes de m, e n
seguidos de vogal, os esdrúxulos, como os citados e outros

muitos; as excepções mais usuais são sêmea e fêmea, que

sem inconveniente poderiam também acentuar-se Sémea»,

fêmea.

b) N"os vocábulos enteiros prevalece esta regra se ter-

minam em e, como leme, fome, e mesmo terminando em

TIS, como Vénus, bónus, porque deste modo lemos estas

palavras em latim; e tanto assim ô que, mesmo em vocá-

bulos de introdução moderna, ou de orijem italiana, como

especione, trombone, nós damos ao o da penúltima

sílaba o valor de o aberto ; sendo certo que os italianos,

conserveiros ou músicos, que para Portugal trouxeram es-

sas palavras, nelas pronunciavam, sern a menor dúvida, esse

O como fechado, spetsiône, trombone.

Esse mesmo valor de o aberto dão todos os portugue-

ses, para quem o italiano não é familiar, aos nomes pró-

prios em -oni, pronunciando Albóni, Manxóni, em vez de

Albôni, Mandxôni, que são a pronúncia toscana. Por ou-
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tra parte, o valor de u, que damos ao O da sílaba tónica do

nome do g:rande poeta Ariosto, está em contradição com

a pronúncia desse o em italiano, que ó a de o aberto,

Ãriósto^ assim como aberto é lá igualmente o e de Siena,

que nós, obedecendo aos nossos hábitos, pronunciamos

Siêna.

c) Se o vocábulo eiiteiro termina em a ou o, é mais

geral o valor de e^ u dado a e, O, tónicos, antes de m, n\

ex. : remo, gema^ coiiio^ pena, mono, etc.

d) Antes de nh o o é sempre fechado nos parocsíto-

nos terminados em o, a; ex.: vergonha^ bisonho. O e fe-

chado vale por â em tal situação; ex. : lenha, lenllò, pro-

nunciados lanha, lanho.

e) Não é fácil explicar a razão porque, mesmo lendo

latim, pronunciamos no sul Vénus, Lémnos, Académus

(Acadêmus) e pelo contrario dizemos Polifêmo (Poly-

phémus), Rómido e Remo (Rómulus, Remus).

Mais circunstanciada averiguação seria descabida nesta

obra, que não ó tratado de ortoépia, e ainda menos de fo-

nolojia.

O que é mester, repetimos, por ser importantíssimo, é

que a ortografia não prescreva preceitos de pronúncia, a

não ser nos casos em que eles sejam de aplicação geral,

comum a todas as rejiões onde se fala português, como o

são as regras relativas á sílaba predominante de qualquer

vocábulo, que, com poucas excepções, é comum a todos os

dialectos portugueses do reino e do Brasil.

Parónimos pára e para, pêlo, pêlo e pelo, pólo e polo.

Nomes próprios

E necessário marcar excepcionalmente, e em certa

modo contra as regras expendidas antes, os vocábulos pára,^

péla, péla, pólo, póla, conquanto parocsítonos, e pêra, com
o circunflecso, para os diferençar, respectivamente, de para^
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preposição (com ambos os aa átonos e portanto fechados),

jyelo, pela, polo, pola, (formas muito usadas pelos quinhen-

tistas^), e pêra, átonos em ambas as sílabas, contracções

os primeiros quatro de per lo, per la, *por lo, *por la,

e o último forma gráfica antiga de para, usualíssima como

forma fonética na língua falada, abreviada em j^ra.

Com efeito, nenhum outro modo há de fazer-se a dis-

tinção entre pára verbo e para preposição, pêra nome e

pêra preposição, pelo verbo, péla verbo e nome, pêlo nome
e pelo, pela, contracção, pólo e póla nomes e j^olo, pola,

contracções antigas.

Indicar as partículas com apóstrofo ou com hífen entre

o e e o 1, o que já se propôs, obrigar-nos-ia, por coerência,

a empregá-lo em inúmeras outras formas em que se supri-

miu uma letra, mediante assimilação regressiva hipotética,

ou mesmo sem ela. Assim rejeito as escritas pelo, pela
ou pe-lo, pe-la, pelo mesmo motivo por que todos rejei-

tam d'o, d.'a, usados em galego, ou d-0, d-a. São sinais

inúteis, que em nada auxiliam a pronúncia ou a orijem de

tais formas, dificultando a leitura das palavras.

Convém aqui advertir que é muito corrente marcar fora

do seu lugar o apóstrofo na contracção de para e a artigo,

deste modo par'a^, em vez de pTa, p'ra a, ou prà.

E evidente a orijem da contracção pelo, dantes or-

tografada pello, ao contrário de que hoje se faz, escre-

vendo o substantivo pêlo, com dois 11. Assim, também se

escrevia poUo, por por lo.

' Ó míseros Christãos! pola ventura

Sois os dentes de Cadmo desparzidos

Lus. VII, 9.

2 «Já agora só p' r' amor de me ter enganado»

—

Tradição,

m, 34. Devera ser— «p ' ra amor. . .» pronunciado pràmor ; prà =
2Jrq-\-q.
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I

A diferença entre pelo e polo, entre per e por, bem

como entre por e para, em certos casos, parecia pouco

ficsada, e actualmente caiu em completo desuso, apesar de

ter tido muito quem defendesse a sua manutenção no meio

do século passado. Quanto se tornara ambíguo o uso de

porque na acepção de para que, evidencia-se no se-

guinte passo de Rui de Pina, na Crónica de El-Rei Doíí

Afonso v [cap. cxxixj.

— «E porque esta morte parecesse justa»—
(a do Infante Dom Pedro), que segundo a sintasse actual

significaria «e porque esta morte parecia justa»,

sendo certo que o verdadeiro sentido 6— «e para que

esta morte parecesse justa.» — Igual ambigíridade

oferecem as seguintes frases de Damião de Góis— «e por-

que na casa do cível houvesse millior expediente

no despacho da justiça» (isto é, para que hou-

vesse) lhes faziam as derrotas de sua viagem
mais longas poios assi avexarem — [Crónica de El-

Rei Dom Emanuel, cap. ix e x].

O dr. Júlio Cornu é de parecer que tanto per como

por provêem do latim per, sendo por mera labialização

da vogal átona e, por influencia do j), e deriva, para, pêra,

de per ad, Yeja-se «Romania», t. x e xi, e in «Mu-

séon», 1884, o que sobre os valiosos trabalhos ali publica-

dos na minha análise eu escrevi. Já aí figuram as duas ci-

tações de Damião de Góis, acima transcritas.

Temos portanto, como vocábulos enteiros terminados

em a(s), 0(S), excepcionalmente acentuados na escrita com

o agndo : pára (mas paras, sem acento)
;
pélo, péla,

pólo, pólos, póla, pólas; com o circunflecso, pêlo, pê-

los, pêra, (mas não peras), e também Pêra, apesar de

se escrever com letra maiúscula, por ser nome próprio.

Esta consideração leva-nos a subordinar os nomes pró-

prios aos preceitos de acentuação escrita, que a regularem
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nos nomes comuns ; e com tanto melhor fundamento, quanto

6 certo que muitos destes últimos se tornam próprios de lo-

calidades ou de pessoas, do que é exemplo muito conhecido

o substantivo porto, que tem de receber o circunflecso para

se diferençar de porto (porto), forma do verbo portar.

Quando houvermos, pois, de escrever o nome da cidade

do Porto, conservaremos o circunílecso, apesar da inicial

maiúscula o diferençar do nome comum.

O mesmo acontece com outros nomes próprios e ape-

lidos, como Rebelo, Rêgo, Rola, Pego (cf. 'gegO= pego),

Torres, Lobo (cf. lobO= lobo), Média, Estrela, Cacém (cf.

cacem= cacem, do verbo caçar) ; Desterro, Bornéu ;

Góis, Tróia, etc, como mantéu, róis, jóia, etc.

Do mesmo modo, um qualquer nome comum que te-

nha e, ou o, fechado, como vogal tónica, deve ser acentua-

do graficamente, quando haja parónimo, que seja nome

próprio, em que tais vogais sejam abertas ; assim medo, em
razão de Medo (= medo), Fez, como fez, verbo, em razão

de fez (=féz), singular de fezes.

Com relação aos nomes próprios de pessoas cumpre

ainda ter em atenção o seguinte.

Para se escusarem das regras que governam a escrita

das demais palavras, costuma-se alegar que cada um ó dono

do seu nome, e portanto pode escrevê-lo como lhe apraza.

Ainda admitindo que tal esenção seja exacta e justa,

o que está bem longe de ser verdade, pois em italiano e es-

panhol, idiomas que possuem ortografias regulares e sim-

ples, os nomes próprios seguem na sua escrita as normas

adoptadas para as mais palavras; ainda admitindo, repito,

que seja lícito a qualquer escrever o seu nome como sabe

ou quere, esse privilójio só poderia prevalecer em favor

dos apelidos, pois os nomes de baptismo são a bem dizer

comuns. E se não, vejamos,

O nome Hipólito é, sem alteração de pronúncia, sus-
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ceptível dos seo^uintes variadíssimos modos de se escrever,

de que poremos por extenso ciiico sóries.

l.a
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íío que respeita aos apelidos o absurdo será o mesmo.
Um sujeito chama-se Matos, outro quere chamar-se Mat-
tos, e outro Mathos^ e por fim o nome é um só e o mesmo.

A este propósito citarei aqui duas graciosas quinti-

lhas, de um poeta contemporâneo conhecidíssimo, que se

assina com o pseudónimo Belmiro, e que vêem publicadas

no Século de 12 de fevereiro deste ano.

Queixou-se um Motta ofendido,

Deputado pox sinal,

De lhe terem suprimido

Na Imprensa Xacional

Um dos tt ao apelido

O Motta de modo algum

Quer que lhe mexam nos tt:

Ou não lhe deixem nenhum,

Ou eutao metam-lhe três
;

Mas não lhe ponham só um.

—

Ka realidade, tão momentoso e grave assunto merecia

as honras de uma interpelação naX^ámara ; mas não mere-

cia menos a zombaria a que deu margem, e que de certo

não escaparia a Nicolau Tolentino, se vivo fosse.

A propósito de a ortografia dos apelidos dever em tudo

conformar-se com a dos demais vocábulos, tem cabimento

aqui as seguintes considerações.

Há em Portugal dois apelidos, iguais na pronúncia e

diferentes na escrita: Fonseoa, e Afonseca, isto é • • • da
Fonseca, e • • • d'Afonseca. O Dr. J. Leite de Vascon-

celos já tratou desse apelido; resumirei e ampliarei aqui

os seus argumentos ^.

Já se pretendeu relacionar a segunda destas formas

* Revista Lusitana, i, 3.
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escritas, errónetimente porém, com o nome de baptismo

Afonso; a mínima reílecsão, todavia, mostra que, não

existindo em português, nem nas outras línguas das Espa-

nlias, o suíicso -êca, a derivação é impossível; e por ne-

nhum outro processo, sintáctico ou fonético, se pode obter

tal apelido, o qual ó simplesmente um grosseiro erro de

ortografia, como o seriam • * • d'ASSÍlva, ' '

' d'Al]l0ta

por • • • da Silva, • • • da Mota.

Estes dois apelidos são na realidade, um único, e a

forma errónea d'Afoilseca procede da ortograíia antiga,

em que se juntavam num só vocábulo o apelido, propria-

mente dito, e a preposição de, significando proveniência,

acompanhada, ou não, do artigo definido o(s), a(s), como

em Dávila, Dalbuquerque, Deça, que se resolvem em
• • • de Ávila, • • • de Albuquerque, • • • da Eça, ou

d'Ávila, d'Albuquerque, d'EQa.

A única ortografia correcta, pois, destes e outros ape-

lidos, procedentes da toponímia, ó o de, da(s), do{s) se-

parados do nome da terra, a que estão antepostos
;
por-

tanto, • * • da Fonseca, no caso sujeito.

Que este nome de localidade ó, pela sua parte, um
composto de fonte e seca, provam-na os muitos compos-

tos análogos, como Fontalva [foiite alva]^ Montalvão
[monte alicio]^ Monsanto [monte santo], Moncorvo
[monte corvo\ nalguns dos quais foi, como em Fonsêca,

suprimida a segunda sílaba, em virtude da próclise, como

o ó em Sam por Santo, por exemplo, Sam Bento. Sam
Pedro, por Santo Bento, Santo Pedro, Mem Rodrí-

gniez, Fernam Pérez, por Mendo Rodríguez, Fer-

nando Pérez, etc.

Uma grande parte dos apelidos provêem de nomes de

localidades, não só em Portugal, mas em todo o domínio

românico, e mesmo fora dele, como é sabido ; sendo, entre

outras" orijens das denominações de localidades, evidentís-
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simas as devidas a acidentes dos sítios era que se funda-

ram. Neste caso está Fonseca, nome de nada menos de

três lugares do reino, afora dois casais, e dois sítios; ha-

vendo também Fonte-Sêca, como nome de três lugares,

e de um casal. Os nomes de terras, sítios, propriedades, em
que entra o vocábulo fonte, já como primeiro componente,

Fonte-Alta, Fonte-Carriça, Fonte-da-Mó, etc, já

como primeiro elemento, radical, de nome derivado, Fon-

tainha; Fontão, Fontanal, etc. são verdadeira legião

no nosso país. Quem duvidar, pode recorrer ao vi volume

da CnoROGRAPmA do Reino de Portugal, de João Maria

Baptista [Lisboa, 1878], onde os encontrará ás dezenas, na

competente ordem alfabética, para mais facilmente se de-

senganar.

Se passarmos de Portugal á Espanha, a começar pela

Galiza, onde se falam dialectos portugueses, lá encontrare-

mos Fonfria, Fonsagrada, etc. na província de Lugo,

Foncxiberta na de Orense; não contando os dois tipos já

indicados, Fondevila, Fonteoova, Fonteboa, verhi^

gratia na de Pontevedra, que ó já por si um exemplo

desta formação (Pontem*ueteram), e Fontainha, em
Lugo.

Nas outras línguas românicas de Espanha (para não

mencionar, nas Yascongadas, os nomes compostos com
iturri^ «fonte») as denominações locais em que fo7i(te),

fuen(te) entram como primeiro elemento, quer de com-

posição, quer de derivação, são ás centenas: Fombuena,
na província de Çaragoça, Fompedraça na de Yalhado-

lid, Fontanar na de Albacete, Fontanlllias nas de Ge-

rona e de Çamora, etc, etc, etc Quanto ao vocábulo fonte

ou Fuente, íntegro, lá temos dezenas e dezenas de lugares,

de aldeias, de sítios, de propriedades. [Y. Diccionario Ge-

neral DE TODOS LOS puEBLos, Madrid, 1862].

Parece-me, pois inútil insistir em que a única escrita.
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certa é da Fonseca e não d.'Afonseca, pois nao creio

que, de boa fó, haja coiitradiyão possível.

Vogais consecutivas

Yimos, nas regras de acentuação gráfica já expostas

que os vocábulos terminados em a(s) e(s), 0(s) são nor-

malmente parocsítonos, e que pelo contrário os terminados

em i(s), UvS), em ditougo, em vogal nasal ou em consoante

são ocsítonos, e por conseguinte não precisam de acentuação

gráfica. Yimo^s igualmente as excepçOes, estabelecidas como

necessárias a essa omissão de acentos.

Todavia, nos da primeira espécie, terminados em a{s),

e(s), 0(s), pode a penúltima sílaba conter mais de uma vo-

gal, e suscitar-se dúvida sobre qual das duas ou três vo-

gais consecutivas, que precedem a última sílaba, é na rea-

lidade a predominante. Em vocábulos menos usuais seria

lejítima e justificada a hesitação, e nesta podem compreen-

der-se, por exemplo, as palavras lauto, fluido, que po-

deriam ser lidas lauto, fluído, em vez de lauto, fluido :

sabe-se que é vulgar a pronúncia incorrecta gratuito, por

exemplo, em vez de gratuito.

Por outra parte, quando em fim de dição se reúnem

três vogais, ó tambóm fácil a dúvida sobre qual delas será

a dominante.

Convém, pois, formular regras, que nos eximam de

marcar acentos dispensáveis, sem que por isso haja motivo

para equívocos na leitura.

Eis aqui algumas dessas regras subsidiárias

:

1.* Quando de três vogais reunidas em fim de pala-

vra duas formem ditongo, é inútil indicar mediante acento

qual é a tónica, em vocábulos parocsítonos ou ocsítonos,

quando essa tónica seja a dominante do ditongo. Assim

não necessitam de acentuação gráfica os vocábulos praia,
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poeira, e do mesmo modo a não necessitam avaliai, ma-
laio, areais, fiou, arruou, joio, feio, continuei, etc.

2.* Assente que seja que todas as subjuntivas dos di-

tongos orais se escrevam com i, u, é evidente a desneces-

sidade de indicar por meio de acento que as duas vogais

conjuntas em vocábulos como moeda, poeta, poema,
piorno, lioz, peor, fiel, sueco, poejo, jaez, fuão,

coercivo, etc, não formam ditongo : são vocábulos pa-

rocsítonos ou ocsítonos, que não necessitam acentuação

marcada.

3.* Se a segunda dessas vogais é i ou y,, nesse caso

haverá de marcar-se, quando não formem ditongo, porque

a regra geral é que o constituam, como está previsto a

pájinas 130 e 131, q. v.

4. Quando de três vogais, no interior da palavra, as

duas primeiras formem ditongo átono, e a tónica seja a úl-

tima delas, é desnecessário marcá-la graficamente; ex.: al-

faiate, Arraiolos.

Efectivamente, qualquer português, que haja apren-

dido a ler com suficiente correcção, não hesitará de certo

na acentuação de tais palavras, ainda que lhe sejam estra-

nhas, a analojia encaminhá-lo há com segurança: acentuará

Arraia, como praia, tapuio, como moio, doesto, como

moeda, alfaiate, com caiado, etc.

*, ^l, depois de vogal, não formando ditongo

Sendo sempre i e u as subjuntivas átonas dos diton-

gos ai, au, ei, (éi), eu, (éu), iu, oi, (ói), (ou) e ^<^, quando

quaisquer dessas vogais agrupadas, seguidas ou não de s

na mesma sílaba, não formem ditongo, deverá assinalar-se

a excepção, acentuando-se graficamente o i, ou o u, se fo-

rem tónicos; exemplos: saí, baú, saúde, viúvo, faísca,

balaúste, roído, ruído, deísta, tneúdo, etc.
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São tam raros, porém, os vocábulos em que esse i ou

esse u formem ditong-o com a vogal precedente, se depois

deles há uma consoante, diferente do s, pertencente á

mesma sílaba, ou a nasal nh, ainda que inicial da sílaba

seguinte, que a simplicidade nos aconselha a que os deixe-

mos sem acentuação gráfica em tal situação ; exemplos

:

raix^ boiz, sair^ ndail^ ainda^ Coimbra, buinho^ moiíiho^^

rainha^ paul, Saul, ruim, maunça, etc.

Com efeito, se as palavras ainda, maunça se les-

sem ainda, máunça, com ditongos, deveriam ser escritas

ãida, mãuça ; e daqui se deduz a escrita que se deverá dar

aos vocábulos como cãibo, cãibra, zãibo, escãibo, e

ás formas populares sãigue, tãíque (sangue, tanque).

É também evidente que, em conformidade com o que

fica exposto, os vocábulos pais, saia se hão de ler pais,

saia, porque país, saía terão de receber acento no i, por

este não formar ditongo com a vogal que o precede ; e que,

pelo contrário, a palavra arrdiz^ deverá ser acentuada

graficamente no a, por formar ditongo com o i, excepcio-

nalmente, visto a consoante ser z e não s, e pertencer á

mesma sílaba em que está o ditongo. O plural, porém de

raix tem de ser acentuado graficamente no i, raixes, por-

que o X não pertence já á mesma sílaba; o mesmo acon-

tece a saíres, caírem, boíxes, etc, pelo mesmo motivo.

Por outra parte, quando concorrerem duas vog^ais que

não formem ditongo, e das quais a primeira seja i, e, u,

ou o, átonos, é inútil a acentuação marcada, visto que, se

* E com tanto maior razão, quanto é certo que dialcctalmente

se pronunciam múinho, biíinho, ruim, rui, etc.

2 É esta a ortografia do vocábulo nos nossos escritores antigos,

e com razão, visto a última letra dela corresponder a s arábico, o

qual sempre se representou por Q (cedilhado) antes de vogal, e por z

€in fim de sílaba (Veja-se a p. 112, e 116, nota).
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depois do grupo há uma só sílaba, como em diabo, ar-

ruela, é evidente que o acento está no a e no e, porque

se estivesse no o ou no i de diabo, no a ou no u de ar-

ruela, teríamos de os marcar, porque os vocábulos seriam

ou agudos, ou esdrúxulos.

I^os vocábulos terminados em e, O, a precedidos de

vogal, é também desnecessário marcar o acento se são pa-

rocsítonos: dia, boa, pua, continue, roo, suo, etc.

Em sóis^ quer plural de sol, quer 2,a pessoa do pre-

sente do indicativo de soer, teremos de marcar o acento

agudo, porque o o de oi (cf. sois do verbo ser), sem acen-

to, será normalmente fechado : (Veja-se a pájinas 131 e 132).

Havendo-se banido o h. medial neste sistema ortográ-

fico, mesmo quando etimolójico, por exemplo, o de abs-

trair, 6 manifesto que nas formas rizotónicas deste e de

outros verbos em -(li)ir se intercala um i para evitar o

hiato: abstraio, como saio, e não abstrao, abstraho, es-

crita e pronúncia (abstrau) erróneas, de que há exemplos

e a que já me referi.

Acentuação de vocábulos compostos ou derivados

Os vocábulos compostos e os derivados, que conser-

vem na pronúncia a acentuação dos seus elementos, deve-

rão ser acentuados graficamente, conforme o seriam se não

estivessem unidos.

Nesta conformidade acentuaremos na escrita as seguin-

tes palavras compostas ou derivadas, e as seguintes formas

gramaticais.

Advérbios: facilmente, rapidamente, amavelmente,

cortesmente, somente, por isso que assim acentuamos fácil,

rápida, amável, cortês, só.^

1 No século XXI usou-se dividir cora hífen a terminação adver-

bial -mente, do adjectivo a que se junta, livre-mente, por ex. :
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Deminntivos, com o inficso -%-: sozinho^ túmuloxi-

vho^ loéxinho^ orfãoxrnho, pãoxinho^ pãezinhos^ arráixi-

nko, ratxinhas, côrxinha^ de só, túmido^ pé^ órfão^ pão^

pue(s), arrâix^ raíx(es), cor.

Aumentativos: máxona, de má.

Compostos : maré-cheia.^ guarda-pó., guarda-jóias, mãe-.

~d'ági(a, água-rax., niôlho-de-vilão, Trás-os-Montes.

Pelos mesmos motivos deixaremos de acentuar grafi-

camente os seguintes, por isso que os seus componentes

nao são acentuados.

Advérbios; ricamente, atrozmente, de rica, atroz.

Deminutivos: multierzinTia, rochaziniia, de mu-
Uxer, rociLa.

Aumentativos: homenzarrão, de homem.
Compostos: livro-mestre, tira-olhos, ai-Jesus,

náo-me-deixes (flor), bem-aventurado, mal aven-
tm'ado; mas malogrado, e não mal-logrado, pois a

pronunciação geral desta palavra é malogrado.

Formas gramaticais. União dos pronomes átonos

aos verbos e pronomes

Acentuados graficamente : mafd-Io^ dere-lo^ dá-o^ fâ-Io^

dúrc(ino-vo-lo^ veem-nos^ de matar, dever, dá, fêz, dá-

vamos, vêem.
íítão acentuados graficamente : mata-lo{=?ndta-lo), du-

-ra-o^ davn-Jo, deveni-iios^ co)npra-as, ?inir-nos^ tini-lo^ de

matas, dava, davas, devem, compra, unir.

Seria plausível esta escrita, mormente quando a terminação afecta

vários adjectivos consecutivos, como triste- e saudosa-mente.
Assim estão escritos estes advérbios nas Ordknações Filipinas, pu-

blicadas no tempo de D. João iv. Usou-se também separar do adjec-

tivo esta terminação: livre mente': cf. de boa mente.

1»
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União de dois pronomes átonos: no-lo^ vo-lo^ no-los^

vo-los^ no-la^ no-las^ vo-la^ vo-las;

Pronomes compostos, enclíticos de verbos: inatar-no-

-lo^ matar-vo-Io, dever-no-lo^ dever-vo-lo^ fêz-no-lo^ fêx-vo-la

dávamo-vo-lo^ vêem-vo-lo^ matas-no-lo, dava-no-lo^ dava-

-vo-lo^ deveni-no-lo^ devem-vo-lo^ compra-no-las, compiri-ro-

-las^ unir-vo-lo, iinir-no-lo, dá-no-lo, dá-vo-lo.

Acento grave

É de muita utilidade a adopção do acento grave, para

denotar o valor alfabético das vogais, isto é, o valor do

nome que teem, independentemente de serem, ou não, tó-

nicas, por isso que estas últimas são marcadas com o acenta

agudo. Deste modo «, è, l, ò, (ii), designarão o valor de vo-

gais abertas, como no alfabeto ; á, e, i, d, ?í, esse valor

quando pertencerem á sílaba predominante, e que seja de

regra marcar esta.

Admitido que seja o acento grave como sinal indica-

tivo do valor alfabético das vogais a, e, i, O, U, deveremos

utilizá-lo para denotar que uma vogal conserva o som al-

fabético ainda quando seja átona, se há outro vocábulo, es-

crito com as mesmas letras, no qual uma dessas vogais se

profira surda. Assim diferenciaremos mòlliinho (deminu-

tivo de mollio= molho), do seu parónimo molliinho (de-

minutivo de molho); doninha, de doninha; pregar, de

pregar^; pegada, de pegada; àquele, de aquele;

paulada, de paulada ; aparte, de aparte (verbo) ; Amor
(povoação), de amor; Sàbor (rio), de sabor. Quando,

porém, tal parónimo não exista, é desnecessária a marca-

ção na escrita usual; é pois inútil diferençar o au de sau-

1 Com esta mesma aplicação usa a ilustre romanista Doutora

D. Carolina Michaelis de Vasconcelos o acento grave sobre o e de

pregador, [Princesa Dona Maria, p. 35], e devedores (ib. p. 114)..
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dade do de causal, ou o a de amanhã, acerca, porque

a manhã, a cerca, se escrevem separados.

A aplicayão do acento grave em vez do agudo é tanto

mais conveniente, quanto é certo que este último pode in-

"duzir a erro alguma pessoa menos sabedora. Já houve

quem defendesse a pronúncia, como esdrúxula, da palavra

pegada, como pegada^ em vez de pègáda, enganado pelo

emprego dúbio do acento agudo (cf. Pégaso).

Entendo igualmente que a aplicação do acento grave,

em lugar dos ápices ou cimalhas, é recomendável, não só

porque está em harmonia com a serventia que lhe demos,

indicar o valor alfabético de uma vogal, quando átoua, mas

também porque os dois pontos sobrepostos teem actual-

mente valoi" muito divei"S0 deste, como veremos mais adean-

te, e fora orijem de frequentes erros o empregar-se o mes-

mo sinal em dois usos diferentes.

Por outra parte, é condenável o uso dos ápices, mes-

mo que se admitissem no emprego que aqui damos ao

acento grave (desunir vogais que normalmente formam di-

tongo), todas as vezes que o acento pode indicar a de-

sunião de vogais, das quais uma é tónica. Foi J. I. Roque-

te quem introduziu este uso francês, e felizmente tem tido

poucos imitadores : moído é sem dúvida preferível a moido,
saúde a salide. Mesmo em francês, os ápices somente 'tão

usados, quando a diérese não pode ser indicada pelo acen-

to ; deste modo, escreve-se nessa língua poète^ aérer^ e não

poètc, acrer.

O acento grave poderia também utilizar-se, quando seja

necessário, no verso por exemplo, indicar que duas vogais,

ambas átoiías, que usualmente contam por uma sílaba, for-

mando, ou não, ditongo, teem de contar-se por duas, como

nos Lusíadas, traição^ por traição:

— Astutas traições, enganos vários — vm, 52
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Este vocábulo foi também contado por três sílabas

por Garcia Eesende

:

— Com medo de traição — Miscelânea, clxxxvii.

O mesmo poeta dá-nos mais exemplos desta separação

de duas vogais em sílabas distintas

:

— Mas solapou vaidade — ib. clxviii.

— Em doutrina copiosos — ib. clxxxvii.

Esta última diérese, muito usada pelos poetas italia-

nos, mesmo recentes, e em geral rejeitada pelos nossos,

foi empregada pelos poetas cómicos latinos, naturalmente

porque reflectia a pronúncia popular. Plauto fêz de la rua

três sílabas, ao passo que este vocábulo, que nós pronun-

ciamos ?«/'f«, foi ao depois contado por duas, lar-ua^.

A palavra latina be(l)lua, «fera», por sinérese pro-

duziu, ao contrário, belfa em português antigo ^, belva em

italiano, vocábulo hoje raras vezes usado, mas que vemos

em Torquato Tasso, por exemplo, acompanhado do arcaico

fera por fiera )fêra:

Ma dove, o lasso me ! dove restaro

Le reliquie dei corpo bello e casto?

Ciò ch'in lui sano i miei furor lasciaro,

Dal furor delle fere è forse guasto?

Ahi troppo nobil preda ! ahi dolce e caro

Troppo, e pur troppo prezioso pasto !

Ahi sfortunato ! in lui Tonibre e le selve

Irritaron me prima, e poi le belve.

^Gerusalemme liberata, xii, 78.

^ Lindsay, The Latin Lang. ii, § 48.

' «e uirom belfas marynhas queeram fortes eesquiuas»— A
VIDA DE S. Amaro, texte portugais de xive siècle, por Otto Klob, in

«Romania» t. xxx, p. 508 (1901). A reprodução é diplomática, sem

separação constante de vocábulos, nem uniformização ortográfica.
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O Parnaso Lusitano usa o acento agudo (
'

) em vez

dos ápices (••), na função em que aqui emprego o acento

grave (
"

) isto é, para assinalar a desunido de vogais átonas^

escrevendo saudosa (saudosa)^ a par de alaúde, conoluí.

Só neste último caso deve ser imitada esta notação.

Convém, todavia, advertir que o próprio acento grave

só deve ser utilizado para indicar diéreses artificiais, no

verso, por exemplo, e para diferençar parónimos, como

paulada, de paul, diferente de paulada {=pàulada)
;

omitindo-se, por conseqi:iéiicia em todos os vocábulos em
que se dè usualmente a diérese, mas que se não possam

confundir com outros, escritos com as mesmas letras, em
que tal diérese se iião observe, ou quando já estejam discri-

minados por outros sinais ortográficos. Xão se empregará,

pois, o grave em palavras como paisajem {=paisajem)y

sairá {= sairá), visto que não há paisajem^ e que saíra

se diferença em ter o i marcado com o agudo. Deste modo

escreveremos sem sinal de diérese faisoar, reunir, a par

de faísca, reúne; e assiduidade {=assídn-i-dade).

Com efeito, neste último vocábulo, da contajem foné-

tica resiiltam cinco sílabas, quer se elas separem como

as-si-dúi-da-de^ quer como as-si-diã-da-de, que é a pro-

núncia usual: no primeiro caso teríamos i assilábico for-

mando ditongo decrescente com o z/, úi^ no segundo temos

ii assilábico, constituindo ditongo crescente com i, aí.

Haverá, portanto, unicamente a marcar com o grave o i,

quando na feitura de um verso ele for contado como sílaba

distinta do u, ficando para esse efeito esta palavra de seis

sílabas, excepcionalmente. Como já vimos vale por três

sílabas o vocábulo traições (tra-i-ções) nos versos dos

Lusíadas e da Miscelânea, que citei.

A representação do ii, como a do i, assilábicos, foi

sempre muito incerta em português, e noutras línguas que

não adoptaram os caracteres w e y ; e ainda mais o foi por
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não haver distinção gráfica entre i e y, entre u e í?, que,

como já advertimos, se não diferençavam em latim, valendo

aí ora ^, ii^ vogais, ora f, ?/, semivogais, e continuaram a

ser confundidos até mais de meados do século xviii.

Para a primeira destas vogais pordeu-se em breve,

em português, o expediente de lhe antepor um h. nos ca-

sos duvidosos, principalmente quando era inicial, como em
hia. Mate. Em geral, no meio da palavra usou-se o e
antes de vogal, porque em tal situação tivera este sempre,

ou adquirira ao depois, quando átono, o valor de i, como

em cear, leão, pronunciados ciar^ Hão. Desta maneira

se há de explicar a escrita estorea, por estória^ (história)^

inventada para se evitar a pronunciação estorja^ resultante

do valor ambíguo do i, como já disse.

Para o ii assilábico os expedientes foram vários : inicial

escreveu-se, á imitação de hi por ^, liu por ^í, como em
liuivar, usando-se o mesmo expediente quando, tónico,

acertava encontrar-se entre vogais, atahúde. Fujia-se

deste modo á confusão com u=t'.

Outro expediente foi empregar o depois de consoante

e antes de vogal, também á imitação de e por i na mesma

situação. E o que vemos na antiga ortografia de Manoel,

agroa, por Manuel, dgua^ emprgo'ando-se o o (cf. soar=:

suar)^ para que o primeiro vocábulo não pudesse ser lido

mativel; sendo o segundo exemplo apenas a consequên-

cia do expediente adoptado para o primeiro. É por isto que,

mesmo reeditando autores antigos, ó inútil nsar-se desta

escrita arcaica, todas as vezes que nessas novas edições se

diferencem u e v, como ê prática geral, ás vezes, porém,

arriscada do que daremos nm exemplo. O nome geográfico

Jmm foi sempre escrito pelos nossos cronistas com o,

Jaoa, e com isto quiseram representar a pronunciação

jâua^ que ó a malaia e javanesa : confronte-se o nome

étnico jau, dantes escrito jao. Da escrita Jaua, com u
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proveio ao depois, por má interpretação do valor desse u,

-a forma Java, hoje em dia generalizada, mas errónea.

Outro exemplo. Xa Pííregrinação, de F. Méndez Pinto,

tam interessante e íidedigna, e tam caluniada pelos seus

contemporâneos, e ainda por modernos escritores estranjei-

ros, encontramos o nome, igualmente étnico, LaullOS, isto

é, Imws^ expediente gráfico em que a iiisersSo do h serviu

para se evitar a leitura lavos. Aqui não podia o escritor

yaler-se do o para expressão do u assilábico, porque a es-

crita la003 seria interpretada, conforme as grafias do tem-

po, como laós para a leitura.

As letras u e h, trocadas porém, hu, servem ainda

hoje, em castelhano, como já serviram em poi-tugues (cf.

liuivar), para designarem esse ii assilábico, em alcalmete,

e em nuiitos nomes geográphicos americanos, concorrendo

com gu, por exemplo, Huilliches, Guatemala; e em
nomes arábicos, como Guadalquivir, Guadiana, cujas

formas portuguesas são Alquebir, ^ Odiana, como Ode-

mira, Odeceixe, e onde as primeiras sílabas Od(e) cas-

telliano (jund, representam a palavra árabe que significa

<; rio »
, UAD.

A letra o por ti é ainda frequente em vocábulos como

agoentar, goela; sangoenta encoutra-se em Rui de

Pina [Ckón. de El-Rei Dom Affonso v, cap. clxv].

O nome mourisco de cargo ou emprego, que deu em
castelhano e português antigo . alguazil, (castelhano mo-

derno a]guacil), foi pelos nossos autores escrito com o,

goazil, na Descrição dos reis de Ormuz, por exemplo, e

nesta forma o go=gil representa o u consoante arábico,

1 «Águas de Alquebir»,— Gil Vicente, farsa de Quem tem

FAREi-os. Neste nome a r)alavra uad está suprimida, ou absorvida no

a inicial do artigo al.
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de uaziE, que hoje, por imitação francesa diremos vizir.

Sobre este vocábulo e a mudança de significado que adqui-

riu em castelhano e português, pode ver-se Marcelo Devic,

DiCTIOXNAIRE ÉTYMOLOGIQUE DES MOTS d'0RIGINE ORIEXTALE, 6 Eu-

gelmann& Dozy, Gloss^ure des mots Espagnols et portcgais

DERIVES de l'arabe, suh. voc. Alguazil. Na forma portu-

guesa goazil há a menos o artigo arábico, como em zar-

cão a par de azarcão, xorca e axorca, etc.

Existe este vocábulo em português com outi-a forma^

agnazil, pronunciada aguaxíl; aqui o l foi suprimido de-

pois de ter modificado a pronúncia do a inicial, talvez por

influência da palavra água.

qà, gà

Seria este mais um emprego plausível do acento gra-

ve : dar a conhecer que o ti, nulo em geral entre q, ou g,

e e ou i, nas sílabas que, gue^ qui, gui, é excepcional-

mente pronunciado; ex.: frequente.^ unguento.

Efectivamente, temos de optar por um de dois expe-

dientes: 1." escrever cue, cui por qii-e, qu-i., e gue, gui

(v. p. 91) por gti-e., gu-i; ou 2.° marcar o u com um sinal

que indique ser êlo proferido. Talvez o segundo expedien-

te seja mais aceitável, pois seguindo-o se evita a introdu-

ção de uma letra nova, g diferente de g, suposto não se-

rem raras essas adições ao abecedário romano : cf. o ^ e o

à" islandeses, o n espanhol, a ^ alemão, e os diacríticos

usados em polaco e principalmente em boémio, símbolos

todos novos acrescentados ao abecedário latino.

Teríamos assim: equestre, equídeo, arguente,

arguir, argúi (mas argúi== argúi)
.^

para evitannos as lei-

turas argui.^ árgue.

Com relação a vocábulos como quatorze, em que o

qu está seguido de vogal que não ó i ou e, o mellior se-
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ria voltarmos para eles á antiga ortografia com c, cator-

ze, (castelhano modenio catorce). Cf. caderno do qua-

ternus, cujo radical é idêntico, e cota por quota (latim

quota), com uma diferenciação de ortografia, etimolójica-

mente injustificável e disparatada; e confronte-se ainda a

escrita usual, e até oficial, licor, em vez de liquor, latim

liquor, e as ortografias antigas de camanho (quam ma-
gnum), contia e calidade^ por quantia^ qualidade, e a pro-

núncia wúgiiV/CÒrtél^ por quartel.

Varia tanto a pronúncia do e, não aberto, antes da

consoante palatal, x^ ch^ j. Ih^ nk^ e no ditongo ei^ que se-

ria muito conveniente a adopção de um sinal diferente do

acento circunflecso, para indicar que esse e não 6 aberto,

e que o seu valor varia de província para província, man-

tendo-se, porém, sempre distinto daquele. Os dois pontos

sobrepostos (de que já fiz uso na Eomaxia, 1883, para este

fim) poderiam designar esse e de valor incerto, quando se

torne necessário indicá-lo, quer marcando o acento tónico

como em amêijoa ^, vocábulo esdrúxulo, quer nos livros de

ensino, em outros quaisquer vocábulos, como rêis^ diferente

de réis ; o «? de sêlha^ diferente do e de velha; fecha^ cujo

c também se diferença do de frecha; rêjo^ a par de réje^

envéja e Tejo, etc. Serviria aqui, pois, este sinal diacrítico

para denotar um valor do e análogo ao do õ em alemão e

sueco, conquanto não seja com ele idêntico, e que em Lis-

boa tem o valor de d.

1 Este vocábulo escreve-o D, Núnez do Leão (Ortocíbafia),

amegeaa, isto é, améjias^ ou amêjias^ e manda-o diferençar do

amexeas, fruto, que hoje se pronuncia ameixas.
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«, e de pnvor^ jperdão, f, ú de imí^ pau

O emprego do sinal (o) subscrito é indispensável,

quando em livros de ensino seja necessário designar clara-

mente o e surdo, e que o a fechado não é tónico. Este si-

nal, introduzido por Lépsio ^ na transcrição geral, é conhe-

cido de todos os que se ocupam de fonética, tem sido adop-

tado por inúmeros filólogos, e é preferível ao apóstrofo subs-

crito (a^ e) que se empregou na transcrição adoptada no

Geundeiss der Romanischen PmLOLOGiE, [vol. I, 1888]. As-

sim, quando seja indispensável, se diferenciariam, por

exemplo, se de sê e sé, da de dá, pregar de pregar^ aquela

de àquela.

Por outra parte, é também conveniente destinar-se um
sinal diacrítico especial para denotar, em caso de necessi-

dade, principalmente em gramáticas e dicionários, a

atonia das vogais, como já se tem feito, isto ó, um sinal,

oposto ao acento tónico ('); por exemplo o ?" e u de saía.

Soldos^ agim, por oposição a sa/a, soídos^ agúa^ quando

essas letras passam a ter o valor de semi-vogais— tran-

seunt in consonatium potestatem — , segundo a ex-

pressão dos gramáticos latinos. E portanto aceitável para tal

fim o emprego do círculo sobreposto, porque ao semi-

círculo, ou braquia ( "^
),

que vários gramáticos e foneti-

cistas teem adoptado, se dá outro emprego definido e já

consagrado, servindo, como serve, para indicar a quanti-

dade prosódica breve, em latim e gi'ego, por exemplo, em
oposição ao mácron (- ), ou sinal de longa; diacríticos mui-

to usados também em livros de fonética, para o mesmo fijn,

e com referência a qualquer idioma, em que se observe a

distinção : cf. em português passeie imp. de passear e pas-

sei pretérito de passar ; c'ái de cair, e caie de caiar.

1 Standard Alphabet, Londres — Berlim, 1863.
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Sinais de pontuação e outros signos ortográficos

Dos sinais de poiítiiação, vírgula, ponto e vírgula,

etc, apenas me referirei aos pontos de interrogação e

de exclamação.

Parece-me necessário que se usem os pontos denomi-

nados de interrogação e exclamação, invertidos ou sem in-

versão, no começo de qualquer frase, oração ou período,

cujo valor interrogativo ou exclamativo, e conseguinte-

mente a sua entoação própria, não estejam determinados

por construção sintáctica especial, isto independentemente

da repetição desses sinais no fim. É este o uso espanhol,

muito sensato, e que merece a pena imitar-se.

Na realidade, se se não colocar o ponto de interroga-

ção no princípio da frase seguinte, por exemplo, o leitor

en-ará a leitura, e só "conhecerá o erro, ao vê-lo no fim

dela :
— O capitão veio ontem, no comboio das oito

e um quarto, de Cascais ? —
O ponto de interrogação ou de exclamação inicial é

tanto mais necessário em português, quanto é certo que na

sua maioria as frases, que não começam por pronome ou

advérbio, interrogativos, ou exclamativos, se não diferen-

çam das enunciativas, a não ser pela entoação especial; o que

não acontece em outras línguas, como a francesa e as ger-

mânicas, em que há construção especial, ou as esclavóni-

cas, que possuem partículas interrogativas, como a latina

as possuía.

Outros sinais ortográficos

(Apóstrofo e hifen. Divisão das silabas)

A meu ver, o uso do apóstrofo só é conveniente limi-

tando-se a formas pouco triviais, e sobretudo se se aplicar

unicamente a indicar a supressão de letras, e não a outros



204 ORTOGRAFIA. NACIOXAL

fins, como erroneamente e por imitação da ortografia fran-

cesa se ^ faz na actualidade, por exemplo quando se em-

prega nos vocábulos n'este, ll'lLIll ^ e nas formas dôU-

vôlOS, davam-n O, d'armada, por da armada^ etc.

E porém admissível o seu emprego para denotar a su-

pressão de vogal ou consoante, de letra emfim, que na es-

crita ou pronúncia comum se não omita, restrinjindo-se o

uso deste sinal a casos raros do tais omissões. Por outro

lado, é sempre melhor que a ligação facultativa das partí-

culas com os nomes se não indique, pois é lícito proferir,

por exemplo, a locução anel de Ouro quer como anel

d'ouro^ quer como anel di ouro. A contínua repetição deste

sinal, como a usam os franceses, e ainda mais os catalães,

é impertinente e inútil para a leitura.

O preceito, portanto, deve ser : unir sem apóstrofo vo-

cábulos que nunca se usam separados um do outro, ainda

mesmo que para tal união se elida a vogal do primeiro,

pintarroixo, pedraúme, por exemplo, por pedra-aúme
(alúmen). Assim, devemos escrever sem apóstrofo neste,

deste, dah.i (ou daí), como já escrevemos no, do, don-

de; semelhantemente no-lo, vo-lo, lho (=llie-0, Ihes-

-o) mo^ to, isto quer haja, quer não, hífen.

As contracções lho, Ihos, lha, IhaS, correspondem a

lhe o, lhe os, lhe a, lhe as, lhes o, lhes os, lhes a,

lhes as, e sujerem-nos considerações ponderosas.

É extraordinária a segunda sórie, pois das formas

no-lo etc, vo-lo.^ etc. se deduz que ela deveria ser consti-

tuída pelos correspondentes Ihe-lo., Ihe-los, lhe-ia^ lhe-ias.,

em que o / inicial do pronome conjunto se houvesse man-

tido, amparado pelo 5 de /Ães, como se manteve em no-lo.,

vo-lo por nos-lo., vos-lo; formas hipotéticas sim, mas indu-

' Já Bento Pereira, no século xvii, condenou o uso do após-

trofo em neste, etc. (Ortografia, p. 63).
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bitáveis, pois o l desapareceria, como desapareceu em por-

tuguês, quando ficava entre vogais, por exemplo, ^m saes

plural de s«/, e pedraúine)\)QÍY8i alúmen, etc, etc,

Na fala popular lhes é efectivamente inaudito, e uSo

só na popular, mas na de todos, quando conversam des-

preocupadamente. O que se conclui daqui 6 que a forma

Iheíi ó artificial, só para a escrita ; c tanto assim é que

ainda não conseguiu divulgar-se, nem mesmo na eiiuncia-

<^ão das pessoas cultas, apesar da influência literária, cada

vez mais difundida e preponderante.

Porém mesmo na literatura, quer moderna quer antiga,

não são raros os exemplos de lhe por Ihes, como prova-

rei, começando pela moderna, despretenciosa, para termi-

nar pela antiga ultra-literária, por Camões.

— Já chegaram as bicudas (galinliolas), como lhe cha-

mam os caçadores [O Século, de 1 do novembro de 1901].

— Por monturos classificam-se os ferragiaes contí-

guos ao monte, ou os bafos do monte, como também al-

guns lhes chamam, se não lhe encontram a feição própria

dos ferragiaes. [Portugália, i, p. 280].

Este passo é principalmente digno de reparo, porque

nos dá exemplo da forma natural e da artificial, e tanto

mais singular a segunda, quanto ó certo que o s desapa-

rece antes do eh, ao falar, ou ao ler em voz alta; em-

quanto a primeira, lhe, em qualquer dos casos se manteria

//?es, por estar antes de vogal, se quem isto escreveu assim

proferisse deliberadamente.

Darei agora exemplos antigos, dois tirados de escritor

desartificioso, mas correcto, em quem lhe é a forma cons-

tante por lhes; três extraídos dos Lusíadas, onde igual-

mente abunda lhe no plural.

— mas para efeituarem os seus torpes e sensuaes ape-

tites, não 1 h e faltam invenções diabólicas— [Peregrinação,

de F. Méndez Pinto, cap. glxv] —
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— Se OS Reys que no tempo dagora governEo ... a

terra, qj^ydassem que depressa lhe hade vir osta hora [ib] —
Na última citação 6 decisivo lhe., por ficar antes de

vogal, a qiie se juntaria o 6-, se proferido fosse.

O coração dos Mouros se quebranta,

O temor grande o eangue lhe resfria — [ib. i, 89]

— Sem ser dos Lusitanos entendido

Que em figura de paz lli e manda guerra — [Lus. i, 94]

Nem sabem nesta pressa quem lhe valha — [ib. ii, 25.]

Não resta a menor dúvida que o poeta empregou lhe

por lhes sem que o metro lho exijisse, tanto na segunda,

como na última destas citações ; e não digo na primeira,

porque se poderia alegar, se fosse única no poema, que o

s final de lhes ficara absorvido no r inicial de resfria,

como fica em dé réis., por dez reis., o reis., por os reis., na

pronúncia desafectada, que empregamos falando.

Se exemplos antigos de llies para o plural não exis-

tissem, afirmaria que esta forma era não só artificial e ana-

lójica, mas moderna e falsa. Não o posso fazer, porque se

encontram freqÍTentemente. Bastará citar nm, colhido em
edição escrupulosíssima, e portanto fidedigna. —^ e prés

muitos dos milhores (cavaleiros) de Eoma e fez-lhes

jurar sôbrelles santos evangelhos — [Dr. Klob

Demanda do Santo Graal, in «Revista Lusitana», vi, p.

339.].

lo, los,' la, las, no, nos, na, nas, num, noutro

Desde 1850, por influencia de doutrinas fantasistas

de alguns gramáticos, começou-se a dividir do verbo o seu,

completo objectivo da 3.* pessoa, considerando este como
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tendo as formas o, OS, a, as, unicamente, e essa divisão

defeituosa é a geralmente adoptada hoje^. Assim iambém
usa-se o apóstrofo, onde ele nada significa, em n'um, etc.

E pois urjente emendar as formas erróneas matal-O,

mátal-o, t8m-n'o, t3m-l'o, ii'um, ii'uiiia, etc, substi-

tuindo-lhes as correctas matá-lo^ mata-lo^ tem-lo^ tem-no^

num^ numa^ etc.

N'enliuma dúvida resta a quem estudou historicamente

a língua que esta divisão é a única lejítima, e assim tam-

bém esperarnmo-lo^ dá-vo-los^ etc, a não se reunirem em
nm só vocábulo aqueles elementos, o que eu não aconse-

lharia 3.

Examinemos estas expressões : lo q n antiga forma do

artigo-pronome, que se mantém depois de formas verbais

e pronominais em r, x^ 6*, suprimindo-se estes ; no o mes-

mo pronome artigo, que se modificou, transformando-se o

/ em n por assimilação parcial do / á vogal ou ditongo

nasal, que termina certas formas verbais : assim, matá-lo

(dantes escrito matallo), mata-lo^ ton-lo, di-lo
^
fá-lo^ estão

por mntar-lo, iiiatas-lo^ tens-lo^ fax-lo dix-lo ; tem-no, di-

xem-no estão poi' tem-lo^ dixem-lo; dá-vo-lo por dá-vos-lo.

A forma enclítica do pronome o, os, «, as só se empre-

ga depois de vogal, quer formando crase com ela na pro-

núncia, dava-a^ dá-a^ canta-O {=cántò^ usada na con-

versação), quer não a formando, dava-0, dá-0; canta-O

^ Parece ter sido D. N. do Leão, quem primeiro erroneamente

pretendeu explicar o l das formas viste-lo, fixeste-la, por mudança em
/ do s de vistes^ fixestes^ por bom soído (Ortografia). Convém

advertir, porém, que ele se referia á assimilação do s ao /, e não á

sua mudança antes de vogal, fantasia muito mais moderna, que só

vingou, e ainda mal, depois de 1850.

3 Veja-se o que a este respeito diz J. I. Eoquete, a p. (3, n.o

1 da nova edição do Lkal Conselheiro [Paris, 1852].
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(z=. cánta-u) . A contracção no ó a ligação da preposição

em com o artigo lo, em um só vocábulo, em-lo, com as-

similação do l á nasal precedente (^, eij, e supressão

do c- átono. Da frequência da contracção no, na por en-

no^ enna^ êno, ena | em-lo, em-la resultaram por analojia as

contracções num\ noutro, neste, naquele, nesse, em

que a preposição em ficou representada, como em no,

pelo w, transformação, ou como se diz com termo técnico,

permutação do l por acomodação ao ditongo, ou vogal na-

sal, que o precedia imediatamente. Isto nos ensina a his-

tória da língua, e o facto da mutação em n do / do artigo

6 confirmado por formas vulgares no Aragão, como en nos

campos, por en los campos, que eu lá ouvi, mesmo a gente

culta.

Repito : isto diz-nos a história da língua. A própria

refiessão, porém, ainda sem este preparo, o mesmo nos en-

sinaria. Que o r, por exemplo, da terminação dos infinitos

dos verbos não é incompatível com um complemento co-

meçado por vogal, transformando-se em virtude de tal su-

posta incompatibilidade em / por eufonia (palavra vã, que

se emprega para explicar mal, o que o estudo reflectido

explica melhor)
;
que o r não se converte em l quando se-

guido de vogal, conforme preceituaram certos gramáticos

fantasistas, está provado pela circunstância, de que só em
contacto com o pronome objectivo da 3.* pessoa desapare-

ce o r para figurar um l. Assim dizemos matá-las, mas

não dizemos matai aves, e sim, matar aves; comprá-los,

mas não compra liins livros ; e o povo, por arcaísmo, dirá

mata las aves, por matar las aves, tratando o artigo como

trata o pronome.

* Assim escrito, por exemplo, na Peregrinação, cap. clxviii e

passitn.
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You dar alguns exemplos, colhidos em escritores an-

tigos e modernos, não só de /o, 7?o, como pronomes, mas

também como artigos, assim como da divisão ou união

deles, como enclíticos ou proclíticos.

No Roteiro da viagem de Yasco da Gama [2.* edição,

Lisboa, 1861, revista por A, Herculano] lemos: deman-
dalla terTSi^^donandd la terra^ por demandar a ter-

ra, comparável a mata las aves.

JiTa Tradição [Série i, n.*> 1] vêem publicadas umas
cantigas alentejanas, que reproduzimos aqui em parte, mo-

dificando-lhes ou corrijindo-lhes a ortografia, e nas quais

se colhem em flagrante os artigos /o, to, ?io, w«, no uso

popular. Na última estrofe figura 7io também como prono-

me enclítico

:

Lá no palaiço reala

Uma estrela baixou,

Yisitá lo Deus menino

Que Deus ao mundo mandou

Entrai, pastorinho, entrai

Por esse portal sagrado
;

Vinde ve lo Deus menino

Entre palhinhas deitado.

Quem vai para o céu vai bem,

Se não erra lo caminho.

Esta noite de janeras

Éi de grande mer' cimento,

Por se 1 a noite primeira

Em que Deus passou tromento.

Esta noite de janeras

Se rezam nas profecias

IA
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Quem são nos três cavalheros

Que fazem sombra no mara ?

São nos três do Oriente

Que a Jesus veeia buscara.

Prècuram no Deus menino,

Aonde o irão achara ?

Foram-No achar em Eoma.

lío I volume do Dicionário da Academia [1793], única

até hoje publicado, o pronome faz corpo com o verbo, sem

duplicação da consoante final deste; ex.: confrontalas,

advertese, o que é já simplificação, pois o uso era pôr a

consoante dobrada; por exemplo, nas Observações Históricas

de João Pedro Ribeiro, ligallo, removello, pollo [p.

58 e 72].

— Sôbolos rios que vão

Por Babilónia me achei — [Camões, Eedoxdilhas]

Esta forma é feita por analojia com todolos, por

todos los, sobejamente conhecida para precisar de abo-

nação,

—Medões de A-vê-lo-mar, isto é, «A ver o mar»^

[Portugália i, 610, onde está erradamente escrito Avel-

o-mar].

Ainda o ano passado, em Espinho, colhi em flagrante

a seguinte frase, proferida por uma camponesa :— Que-

braste la corda— por quebrastes la corda= que-

brastes a corda.

Esta assimilação é análoga á que se deu com os vo-

cábulos espanhóis en-nos campos, que citei, e a qual

coincide perfeitamente com o português antigo eiinos^ onde

o artigo está representado por nos^ como em Gil Vicente:

— Pessoas de mao viver

Nãe nas posso ouvir nem ver [Auto das Fadas]
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No Livro de Linhajens do Conde Dom Pedro, Titulo iii,

[m PORTUGALIAE MONUMENTA HISTÓRICA, ScriptorGS l] Ve-

mos ora enno, ora em nO; em outros documentos anti-

gos é-no, éno. ^

E também esta a orijem da forma wo, na em galego^

em que se dá igualmente a permanência de /o, como em
português.

Vaite d'alii Pedro Chosco,

non m' enganei la criada :

non na calças, nin na vestes

nin lhe pagai 1 a soldada.

Xa Rea'ista Lusitana [t. iii, p. 139], onde vêem publi-

cados estes versos, dobram-se os 11 e nn; é porém duvi-

doso que se pronunciem duplicadas estas letras, sendo mais

provável a absorção da primeira na segunda dessas con-

soantes, como em português, mormente por serem átonos

esses artigos.

Almeida Garrett^ que dividia correctamente, do verbo

ou do pronome, o pronome conjunto, lo, la, ^ apresenta-nos

as formas falsas em-lo por em-7io^ e desconheceu a forma

110 do artigo '.

— N5o quero ouro, nem prata

Não lo quero para mi. (aliás no)

— Que darias mais, Senhora,

A quem 1 o trouxera aqui. (aliás no)

^ Vida de Sancto Amaro, in «Romania», t. xxx^ passim,

por exemplo.

2 «Privaste-lo do auxílio dos homens desta villa»—
[Alfajeme de Santarém, Acto v. Cena ivj.

3 < Digo- vo-lo eu> [ib. Cena m],

«
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É evidente que o sumo poeta conhecia mal a língua

antiga e a sua evolução dialectal, que Alexandre Hercu-

lano sabia muito melhor.

Na interessante comédia, A Sobrinha do Marquês, da-

nos uma personajem minhota, Zé Braga, a pronunciar por-

tuguês como se fosse galego: xesuitas^ chente^ locha

nanca foram pronúncia minhota, nem os bragueses cha-

mam Vraga á sua cidade. Com semelhante elocução é jus-

tificada a apóstrofe galego, na boca de Simões, outra per-

sonajem da comédia.

É claro, pois, que na verdadeira divisão das palavras

citadas o hífen deve anteceder o 1 ou n do acusativo do

pronome pessoal da 3.* pessoa, e que se pode suprimir

o apóstrofo por inútil; matá-lo, tem-no, tem-lo^, no,

num.
N^em este modo de dividir essas formas ó uma inno-

vação, mas sim uma renovação. Assim dividiu o verbo do

seu complemento o P.arnaso Lusitano, assim dividiram

Herculano e Eebêlo da Silva, assim Ferreira Borjes^, e

assim dividia o próprio Diário do Governo até 1850. ' A
divisão errónea proveio das teorias fantasiosas dos gramá-

ticos de certo período, que estudavam a língua, não pelos

1 Certos escritores modernos, ou por eles os compositores ou

revisores, inventam formas monstruosas na união dos verbos aos

seus complementos átonos. O autor de um livro de versos recente,

ou alguém por êle, inventou para seu uso uma palavra portuguesa

terminada em -inl, que deve causar assombro a todos os investiga-

dores da fonolojia portuguesa :—e t e i n 1 - o dentro do peito —

.

Quis dizer tem-lo, por tens-lo.

2 «Omiti-lo ou nega-lo seria uma injuria porque é

obrigação confessa-lo.» (Código Commercial portuouez, Porto,

1886). A sua Magestade Imperial o Senhor D. Pedro Duque de

Bragança.—
3 E assim divide recentemente.
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seus monumentos escritos, ou pela fala viva do povo, mas

por filosofias abstrusas e sínteses arquitectadas no ar, ou

armadas na sua imajinação. E, com efeito, é mais fácil, e

mesmo mais vistoso, fazer conjecturas aparatosas, do que

estudar laboriosamente os factos, deduzindo deles as leis

que os regulam.

Os empregos do hífen são pois os seguintes

:

1.** Unir dois ou mais vocábulos quando o sentido da

locução se não deduza do significado dos seus componen-

tes, contanto que cada um desses elementos conserve a

sua acentuação própria, por exemplo, na locução pêra-

-formiga, na qual o vocábulo formiga não é empregado

na sua natural significação.

No mesmo caso estão louva-a-Deus, pau-ferro,

porta-voz. livro-mestre, pára-raios, peixe-galo,

mãe-d'água, clara-bóia, flor-d'eiixofre, pintarroi-

xo, etc.

Se os dois ou mais vocábulos se reúnem por tal modo,

que o primeiro deles perde a sua acentuação, ligar-se hão

sem hífen, por exemplo, matacão, aguardente {)água

ardente). Se, ao contrário, os elementos, conservando acen-

tuação independente, mantém os seus significados naturais,

são inúteis a união deles e o hífen : praça de armas,

casa de campo, palácio de inverno, trem de pra-

ça, etc.

2." Dividir um vocábulo nos seus elementos constitu-

tivos.

3.** Unir os pronomes pessoais no caso terminativo ou

objectivo-terminativo, quando átonos, ao verbo de que de-

pendem enclíticamente : dei-lhe, dá-mo, vejo-te, da-

va-no-lo, sentar-se, levantar-se, etc.

Quando, em qualquer caso, o primeiro elemento coin-

cidir com o fim da linha, o hífen deve repetir-se no começo
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da linha seguinte ; exemplo : dá- -mo, porta- -VOZ. (Ve-

ja-se -formiga, na pájina 213, 1. 12).

Com respeito á divisão dos vocábulos em sílabas, quer

em fim de linha, quer em outras condições, entendo que

ela deve ser feita por sílabas fonéticas, pela soletração, e

não pela separação dos seus elementos de derivação, da

maioria dos quais não há consciência por parte de quem
fala. Deste modo dividiremos, por exemplo, subs-cre-ver, de-

sig-nar, trânsito, hi-sa-vô, pre-cep-tor, vi-a-dtie-to, di-rec-

ção, res-pec-ti-vo, sn-búr-bios, o-be-de-cer, i-ná-bil, i-nad-ver-

tén-cia, ma-nus-cri-to, de-sa-ju-da-do \ como já dividimos

flo-res, fi-xe-rem., mii-lhe-ril, fu-7ii-lei-7'o, meses, ve-zes,

ma-les, i-ne-fi-cax, ar-ra-xoa-do, bisar-ma, absol-ver, ob-

ser-var, assis-tiu, ac-ção. A divisão etimolójica, á latina, ou

á inglesa (ainda mais artificial e exajerada), é pouco natu-

ral, porque parte sílabas fonéticas, cujos elementos são in-

separáveis, sem vantagem para a clareza, e em contrário

da tradição, que tanto respeitava o princípio de a língua

escrita ser a imagem da falada, que prendia umas a outras

as palavras, quando o acento tónico as ligava, como vemos

exemplo na nota (2) de pájinas 196, e é de todos sabido.

Esta regra tem duas excepções óbvias. A primeira é

constituída pelo preficso ex, cujo x acompanhará sempre

o e, por esta consoante ser dúplice, valendo em português,

por is ; a segunda pelas palavras compostas, unidas por hí-

fen ; ex. : ex-ér-ci-t0, vi-ce-almirante= dçalmirante.

1. A divisão dos vocábulos em sílabas, preceituada

pelo grande filólogo do século xvi Duarte Núnez do Leão,

o nosso ííebrissa, é toda baseada na latina, e seria inútil

citá-la aqui, mesmo para a criticar e refutar. Foi, como

outros humanistas do seu tempo, vítima dos preconceitos

clássicos do Renascimento, como os gramáticos romanos o

foram, muito antes, da influência das teorias gramaticais

dos seus mestres helénicos.



ORTOGRAFIA NACIONAL 215

Os Únicos grupos de consoantes pertencentes como

iniciais á mesma sílaba são, em geral, os formados por r e

/, precedidos de b, c, d, f, g^ p, t, v^ como em a-brir, do-ble,

a-cre, te-cln, n-dro, so-frer, me-lí-fluo, a-gro, a-glo-me-rar,

a-prê-ço, a-pli-car, a-tra-ves-sar, livro; sendo os formados

<*om r incomparavelmente mais antigos e numerosos, e os

únicos verdadeiramente portugueses nas orijens da língua.

Como iniciais de palavra, os grupos com l como subjuntiva

somente os encontramos, no falar do povo, em claro, gló-

ria, flor, que substituíram os antigos craro^ grória, frol,

que foi precedido de c^or | florem, Qomo chuva ^ plnuia;

cf. chorudo, chorume. ^

Deve-se ainda ponderar que não são somente os diton-

gos decrescentes cujos elementos se não podem separar, o

que já é regra, visto que nenhuma pessoa que saiba gra-

mática, mal que seja, dividirá pa-i-nel, ca-u-sa, 0-Í-tO,

Ce-11-ta. O mesmo preceito deve ser aplicado aos diton-

gos crescentes; não dividiremos, pois, iim vocábulo como

diabo, ciúme, di-a-bo^ ci-ú-me, mas dia-bo, ciú-me;

á-gua^ e não á-gu-a; e ainda com mais razão qua-tro e

não qu-a-tro, pois em tais palavras tanto o i como o it são

tam assilábicos, como o são em painel, causa. E como é

frequente que, em vez de^e u assilábicos, haja em português

e e o, para o efeito da divisão das sílabas não se aparta-

rão estas vogais assilábicas daquelas com que formam síla-

ba. Assim, dividiremos, por exemplo, asseado, trovoada,

não em as-se-a-do, tro-vo-a-da, mas em as-sea-do, tro-

voa-da; e leal, roer constituirão monossílabos indivisíveis,

como o são igualmente fiel, I/uís, onde o ^ e o e, o ^í e o o

são também assilábicos. Na imprensa é já este o uso, per-

feitamente justificado.

1 — « e ai nC comya se nõ das hervas e das chorumes das

flores». YrDA de S. Amaro, in «Romania» t. xxx.
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No decurso deste escrito terá o leitor encontrado fre-

quentes vezes um sinal ortográfico convencional, que talvez

lhe não seja familiar: a chaveta ({), e esta mesma inver-

tida ()). Significa a primeira, com o vértice para esquerda

que o vocábulo colocado antes dela deu orijem aos vocá-

bulos que estão dispostos á direita da chaveta. Este mesmo
sinal ao contrário, cora o vértice para direita, quere dizer

que o vocábulo, ou os vocábulos que estão á esquerda pro-

cedem, são derivados do que está escrito á direita do sinal.

Substituí com este signo, á imitação do que se faz na re-

vista Kritischer Jahresbericht úber die Fortschritte der

EoMANiscHEN PfflLOLOGiE, O siiial (>), quc até agora era

empregado para indicar a derivação, e que em geral se

usava com o vértice virado para o lado das palavras deri-

vadas, e a abertura para o étimo, mas a que o dr. Hugo

Schuchardt, com sobeja razão, dá a disposição inversa. Para

o mesmo fim serviu-se o dr. Garcia Ribeiro de Yasconce-

los da frecha (->), na sua gramática histórica da língua

PORTUGUESA, colocaiido o étimo á esquerda, e os derivados

á direita, do signo.



CAPÍTULO YI

Ampliação do abecedárío português

(cr, ã, õ, o, ce, ú, 'i, tv, y, i, l, n, n, c etc.

Alguns dos sinais diacríticos, e símbolos especiais, em-

pregados em outras línguas mais conhecidas, são já de uso

tam geral, que não podemos deixar de os admitir; taes são:

ã, õ, ú, com valor, ou valores que teem em alemão

;

o ce, o 03; o w, e o y, se o desterrarmos, como convém, da

escrita normal do português : alguns deles serão mesmo ne-

cessários para a indicação de pronunciações dialectais da

nossa língua, em dadas circunstâncias. Aos sinais e sím-

bolos citados poderemos ficsar os valores seguintes

:

ce, o e aberto tendendo para à, peculiar do Algarve;

por exemplo em 'pés, e que é igual ao a breve inglês de

bad.

ce: o õ alemão de hõlle, que também existe nas ilhas

dos Açores, correspondendo ao OU do continente.

o; o eu francês de se?d, valor do OU na Beira-Baixa.

o; o o alemão de hõhle.

ú: o u dos Açores e da Beira-Baixa, análogo ao u no-

rueguês, e quási igual ao u francês fu).
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ã: O a muito claro igual ao a francês de là, que se

ouve em muitos pontos do Minho, em Caminha, por exemplo.

i: o i açoriano de navio, etc, que está para o i nor-

mal, como o u {u francês) para u (português)

iv e y, para se indicarem, respectivamente, as fricati-

vas ou contínuas bi-labial e palatina, com maior carácter

de consoantes do que as semivogais ú^ q i de ágim, saia.

í: o l final de sílaba em ma/, solto, filtro

n: o agma, ou tz
,
póstero-palatal de franco, frango.

Outros sinais diacríticos serão necessários ainda, como

o ponto inferior, já consagrado para marcar t, íZ, n, s, z

cacuminais ou subcacuminais, e o a, fechado (a) de ma/,

ma?y, diferente do a de má; o ponto superior para denotar

palatais, como c, x, J, s, k, w, /, etc, e para marcar dis-

tintamente qualquer vogal de valor médio, entre aberta e

fechada, como por exemplo o e de ^á, crer, no Algarve, que

não soa nem è nem e, sendo mais fechado que o primeiro

e mais aberto que o segundo, o e e o castelhanos emfim,

isto é, e, õ.

Um traço cortando as letras k, g, t, d, para signifi-

car que se proferem como contínuas, e não como divíduas;

j castelhano, eh e g medial, alemães, th. surdo e sonoro,

ingleses, etc.

Estes vários símbolos são principalmente aplicáveis á

indicação mais rigorosa da pronúncia, em trabalhos espe-

ciais, nas transcrições de alfabetos estranhos, por exem-

plo ; não devem portanto fazer parte do alfabeto necessário

* Que para o ouvido dos portugueses o w inglês, pelo menos

o inicial, não equivalia ao seu u assilábico prova-o a transcrição que

Eui de Pina [Crónica de El-Rei Dom Affonso v, cap. CLxn] faz do

nome Warwick por Baroique (isto é, (baruique) . Note-se igual-

mente o segundo «' representado por o, porqiie u seria interpretado

como V. (V. páj. 198 — 200).
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no ensino escolar. Quando muito, bastaria indicar o valor

de e dos símbolos latinos 86, 08, já hoje em dia figurados

pelos seus elementos separados, ae, oe; e ainda as três

letras pontuadas a, õ, ii, com a indicação dos seus valores

em alemão, que são: è ou e, eu francês, e u francês.

No alfabeto, porém, figurarão, como até aqui, as le-

tras k, w e y, por isso que são freqíientes em nomes es-

tranjeiros, que a todo o momento ocorrem em periódicos e

livros, com valores muito variáveis, mormente as duas úl-

timas, w e y.

Nomes das letras no abecedário português

Para denominar as letras do abecedário adoptaria eu o

judicioso sistema de Erasmo Rask, que está em harmonia

com o dos romanos, e é próssimam«nte este:

1." As vogais denominar-se hão com o som aberto que

lhes compete, quando teem mais de um som: à, è ò; i^ii.

2.0 As consoantes explosivas tomarão co«mo nome o

seu valor de iniciais, seguido da vogal e, ampliando-se esta

já conhecida denominação, de muitas delas, ás que sejam

nomeadas de outra maneira: 6e, rfe, guê, pê, quê, tê.

3.** As contínuas denominar-se hão pelo seu valor, pre-

cedido da vogal è, que é o nome que a maioria delas tem

:

éfe, éje, ele, éme, ene, erre, esse, ére, éxe, éze.

4.® Terão nomes especiais as seguintes : c, cê; ç, cê ce~

dilha(do); g, gá; h, hagd; k, kapa; w, éu; y, éi.

õ." Os sons que são expressos por uma letra seguida

de hagá, denominar-se hão, como é uso, pelos seus elemen-

tos: cê hagá (ch.), ele hagd (Ih.), érie hagd (nh.), e não,

como em castelhano, che, elle (elhe), ene (enhe).



CAPÍTULO Vil

Vocábulos peregrinos e nomes próprios

estranjeiros

Todos os vocábulos usuais na língua devem ter escrita

portuguesa ; os que a não recebam terão de figurar, e par-

cimoniosamente, como estranjeiros, sendo impressos em
itálico. Se tais palavras são indispensáveis, por serem no-

mes de objectos para os quais não há denominação portu-

guesa conhecida, é de necessidade que se revistam de fei-

ções portuguesas, para que entrem no tesouro comum, en-

riquecendo-o. E o que fizeram os nossos autores antigos e

até modernos, até o período recente em que se introduziu

o presunçoso pedantismo estranj eirado, que mal disfarça

a ignorância de quem dele abusa. Citarei alguns vocábu-

los que, já na imprensa periódica, já em livros figuram com

formas estranj eiras

:

Alkaid, Elitanda, grog, sorgho (sorgo), porte-

monnaie, stock, drawback, nickel, docka, oocke,

koran, shali, goodong, verandah, krees, muezzin,

minarete, etc.

Alguns destes tinham já forma antiga portuguesa,

consagrada : alcaide, quitanda, estoque, xá, godão,

varanda, cris, almuadem, almenara, ou almeara,

alcorão.
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Analisarei os seguintes:

Al-kaid : alcaide, « capitão de fortaleza » , e alcai-

t^de, « empregado de polícia » são um e o mesmo vocábulo

irábico, em duas acepções diferentes ^, e na primeira delas

>foi usado já em meados do sóculo passado por Joaquim

da Costa Cascais, no seu drama O Alcaide de Faro.

Kitanda e quitanda : são igualmente um só vocá-

bulo, quimbundo, e não há o mínimo fundamento para ser

escrito de dois modos diferentes, conforme signifique

«feira indíjena na Africa ocidental portuguesa, » ou «ven-

da volante de objectos meúdos» : pois ninguóm ainda re-

conheceu a necessidade de diversificar na ortografia os di-

ferentes significados dos vocábulos fio, salva, vela, con-

quanto de orijens diversas, conforme as significações; e ain-

da menos as várias acepções das palavras campo, céu,

casa, luz, moço. água, etc, ou, em francês, greve, por

exemplo. Sobre este vocábulo, cujo primeiro significado,

«praia areenta», ainda hoje perdura na língua usual, ve-

ja-se o excelente artigo, que se lhe consagrou no interes-

santíssimo livro de Nvrop-Vogt, Das Leben der Worter

[Lípsia, 1903, cap. iv, p. 93 e 94]. Na sua acepção mais

recente, a de «abandono colectivo de trabalho», já passou

para cá, dando um derivado grevista. Os espanhóis de-

nominam huelga, «folga», esse acto associativo e solidá-

rio de protesto, por parte dos jornaleiros; os italianos cha-

mam-lhe sciopero, os ingleses Strike. Nós poderíamos

aplicar-lhe a designação de sueto, cujo significado muito

se lhe aprossima. Nenhum inconveniente há, poróm, na

adopção definitiva da palavra francesa grève, já muito

' Comparem-se as duas acepções que adquiriu nas Espanhas

o termo arábico uaziR, de que tratei a páj. 199. V. também Garcin

de Tassy, Mkuoire sur lks noms propkes kx lks iixkes musulmans, 2.*

edição, Paris, 1874, p. 74.
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divulgada, de fácil pronunciação e de forma perfeitamente

portuguesa (cf. leve, neve, breve); contanto, porém, que

lhe tiremos o acento grave, enteiramente supérfluo e con-

trário aos nossos hábitos, escrevendo simplesmente greve^

grevista.

Continuemos a nossa análise.

Se o vocábulo inglês dog recebeu, e bem, escrita por-

tuguesa, dogiie^ ó necessário que o vocábulo grog, ou se

escreva grogtie, ou se proscreva da língua ; se escrevemos

oboé (hautbois), maré (marée), ó mester escrevermos

porte-rnoné, porque tam francês é este, como são aqueles.

Semelhantemente, quem aportuguesou stock em estoque^

pode dar este mesmo nome á moderna acepção de stock,

se é que é precisa cá semelhante palavra, que por nosso

mal já há muito figura em documentos oficiais, com outra

não menos esquipática, drawback, e não mais necessária.

Ooke, nickel, dOCka há muito tempo deveriam ser es-

critos á portuguesa, coque^ níquel, doca (este já o é), visto

que tais vocábulos não teem substitutos correspondentes

na nossa língua, e mesmo porque alguns são tam portu-

gueses já, que produziram derivados, como niquelar.

Vemos a todo o momento ressurjirem, com formas es-

tranjeiradas, palavras que eram há muito portuguesas, com

escrita portuguesa : citarei entre muitas outras xá e godão^

ressuscitadas^com as formas shah. e goodong !

Se até o portuguesíssimo varanda nos reaparece in-

glesado em verandah., com o pretexto de cor local, fiu-

jindo-se que o vocábulo é índio. Está averiguado que é

hispânico, e afim de varão, vara. Foram os portugueses

que o levaram para a Índia.

Com o mesmo sólido fundamento vemos numa obra

recente nomes próprios mouriscos disfarçados com w, como

se esta figura existisse em árabe !

O queMiá no alfabeto arábico é uma letra, cuja forma
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é a de uma virgula
(^), que se denomina luíu e se pronun-

cia u, e que ora vale por vogal, ora por consoante se está

antes de outi-a vogal, cora a qual faz sílaba. Ao autor,

porém, que de certo iguoi-a isto, aprouve preferir-lhe a

letra inglesa w, por cor local, como diz, de nomes mou-

riscos nas Espanhas ! Sobre esta estranha deturpação ve-

jam-se as sensatas observações a respeito da transcrição

do alfabeto árabe em letras portuguesas, feitas pelo orien-

talista o sr. David López, no Prefácio ao seu precioso tra-

balho Textos em auamia portuguesa [Lisboa, Imprensa

Nacional, 1897] p. xviii-xxii, cuja leitura deve ser reco-

mendada aos partidários de feições estranjeiras em escrita

portuguesa. Terão ali muito que aprender, apesar de con-

vencidos de que muito sabem.

Assim também, transformaram-se modernamente as

palavras cris em krees, almuadem (castelhano almiiédano)

em muezzin, alcorão em koran e qoran, xá em shah,

etc.

Deter-me hei iim tanto com os vocábulos godão, cris,

e alcorão, que, como disse, são as formas portuguesas, vis-

to já me ter referido a xá (V. páj. 145).

Bluteau escreve gudão e define o vocábulo, como pa-

lavra da índia,— «logea debaixo do chão»— , abonando-se

com João de Barros [Décadas 'ii, fólio 14] e com a Malaca

Conquistada de Francisco de Sá e Meneses, da qual cita o

verso

—

— E das riquezas os gudoens desertos [l, x, 61]

É de presumir que os ingleses formassem deste plural

o seu godowns, de que extraíssem ao depois o singular

godown. O vocábulo ó malaio, ou dravídico, como vemos

em Yule & Burnell, A Glossary of Anglo-Indian colloquial

woRDs and phrases [Londres, 1886], sub voe. godown. Dá-

se aí por deminuta a definição de Bluteau, com um erro
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tipográfico (de chão por do chão). Maior averiguação

seria fora do seu logar aqui.

Gris. Esta palavra veio para Portugal, cora muitas

outras, 110 tempo do nosso predomínio na Ásia. Foi do

português que êle depois se difundiu pela Europa

:

— As setas venenosas que fizestes,

Os Crises com que já te vejo armada—

.

Lusíadas, x, 44.

Alcorão : esta forma portuguesa do nome arábico que

se aplica ao livro relijioso dos islamitas, atribuído á Ma-

foma, empregaram-na os nossos autores não só com esta

escrita, e nessa acepção, mas ainda, e muito freqíiente-

mente, para designar a torre de onde o almuadem, ou sa-

cerdote, chama os maometanos á oração.

A palavra alcorão, no sentido de «torre de mezqui-

ta » , « campanário » , vem em Bluteau, devidamente abona-

da com frei Gaspar da Cruz [Itixerãrio da Índia] . António

Tenreiro [Itinerário] emprega « campanário » no mesmo

sentido (cap. Lxin), e nos meus apontamentos tenho alco-

rana por alcorão; infelizmente, por omissão, porém, não

está abonado o termo.

Os franceses dão-lhe o nome de minaret, forma

turca, da arábica menara, que com o artigo ai deu em
português almeara e a forma diverjente almenara, em-

pregada por Alex. Herculano no Eueigo, ix— «Porque

as almenaras ou fogueiras nocturnas que eram do

uso entre os árabes » . — O vocábulo almeara ainda é usa-

do no Alentejo : no Século de 23 de outubro de 1896

lê-se : — « Em Serpa . . . provocou o lançamento de fogo a

umas almearas de palha».

—

Um romancista contemporâneo, que em breve tempo

já adquiriu justo favor do público pelas suas patrióticas e
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tem tecidas novelas históricas, escreve Cambodge e

Cambodja, por exemplo, confessando que foram os por-

tugueses que divulgaram este nome na Europa, e docu-

mentando o asserto com textos antigos, citados em notas,

nos quais este nome está escrito, como deve ser, Camboja^

que é a forma camoniana, como escreve Mekong, por

Mécovi ^
:

Yês passa por Camboja Mécom rio,

Que capitão das águas se interpreta;

Lus. X, 127.

^ Como quere o autor, aliás de inegável merecimento,

ter voto na matéria, se Uíão presume, como creio, conhecer

as línguas a que esses nomes pertencem, se não sabe como

nelas se escrevem, nem jamais os ouviu pronunciar aos

naturais? ^ Porque é então que alterou formas portugue-

sas, consagradas por séculos, que foram escritas por quem
estava nas circunstâncias de as ouvir bem e de as repre-

sentar melhor? A própria Sião bíblica ali a vemos afran-

cesada em Sion, depois de ter vivido centenares de anos

com a forma portuguesa; e assim tantos outros nomes, e

entre eles o de Alcácer Quivir, demudado em Kebip,

apesar do conhecidíssimo Guadalquivir, que por emquanto

tem escapado ás iras iconoclásticas dos escritores moder-

nos. Almeida Garrett, cedendo também á moda, escreveu Al-

cácer Kebir, por Alcácer Quivir^ ou Qiievir^ na cena

XIV do 2.0 acto do Frki Luís de Sousa.

^ Não há a menor dúvida de que a acentuação deste nome é

na primeira siúlaba, como as cadências do verso exijem. G. de Vascon-

celos Abreu assim acentuou, mesmo em prosa [Fragmentos de xjma

TKNTATIVA DK KSTUDO SCOLIASTICO DA KPOPKIA PORTUGUESA, Lisboa 1880,

p. 26]. Na estanca 120 do mesmo canto dos Lusíadas, teremos tam-

bém de acentuar Âinão.

— EdeÁinâovêa incógnita enseada. —



226 ORTOGRAFIA NACIONAL

É sabido que este epíteto Quivir significa em árabe

«grande» e está apenso a este nome, diferençando-o de

Alcácer Cegtier, isto é, «pequeno». Deve ter-se em consi-

deração que a forma predilecta dos nossos antigos escri-

tores é Alcácere e não Alcácer^ como era Tánjere e não

Tânjer^ nomes que assim escritos devemos pronunciar Al-

cácere^ Tánjere^ por serem vocábulos esdrúxulos e não

haver e final ou medial postónico que se profira è, sendo

que todos eles em tal situação valem e\ confrontem-se intér-

prete^ Alvaiázere^ Zêzere^ etc. Quando porém o nome Al-

cácere está seguido de epíteto, vemo-lo sincopado em Al-

cácer, como em Alcáeer-do-Sal, e nos dois citados.

Darei aqui o plano de romanceação portuguesa que

em tempo apresentei á «Comissão para rever -a nossa no-

menclatura geográfica», nomeada por portaria régia de 19

de maio de 1900 ; reproduzindo igualmente em parte as

considerações que o antecediam, e são necessárias á sua

cabal intelijéncia : suprimirei, porém, com excepção da úl-

tima, as tabelas que a acompanharam a bem dizer

dispensáveis neste trabalho, que não apresenta carácter de

provisório e consultivo, como aquele a que me refiro.

Como o leitor verá, esse plano limita-se á uniformi-

zação e regularização dos nomes pertencentes a idiomas

escritos com os alfabetos romano, gótico e clementino ou

esclavónico, pois os que teem de ser transliterados ou trans-

critos de sistemas de escrita diversos destes estão confia-

dos a outros membros da Comissão, ou ficaram reserva-

dos para estudo subsequente meu próprio. Devo apenas

• acrescentar que o plano, que segue, foi pela referida Co-

missão aprovado, como devendo servir de base aos traba-

• lhos ulteriores sobre tal objecto.
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Nomes próprios estranjeiros

A maior parte da antiga nomenclatura que usaram os

nossos escritores desde o século xv, e mesmo antes ató o

princípio do século passado, vai caindo em desuso ou sendo

menosprezada, não se tendo na devida conta que esse vo-

cubulário e as formas genuinamente portuguesas de nomes

próprios de mares, de rios, de terras, de povoações, de

quaisquer localidades emfim, fazem parte essencial do léc-

sico nacional, tam essencial como as demais dições da

língua pátria. A maioria, se uEo todos os compêndios em-

pregados no ensino geográfico vêem inçados de denomina-

ções estranj eiras ou estranj eiradas, mal formadas umas,

falsas outras, ilejíveis muitas delas, e nSo poucas inúteis

por já existirem na língua outras, ou melhor autorizadas

por bons escritores nossos, ou mais conformes com a ín-

dole e particularidades de pronúncia do idioma que falamos

e sua ortografia tradicional, cujas feições típicas são carac-

terístico nacional de tamanha valia como outro qualquer

dos que nos diferençam dos demais povos.

E de necessidade que se restabeleça nos compêndios

de geografia, de qualquer grau, a nomenclatura portuguesa

empregada pelos escritores do período áureo da nossa lite-

ratura, e outros posteriores ao período de ficsação de for-

mas da língua portuguesa, modificando-se-lhes apenas as

feições ortográficas que sejam evidentemente reconhecidas

como arcaicas ou erróneas ; com a maior prudência, porém,

para que da modificação não resulte alteração na pronún-

cia portuguesa de tais denominações. Para este resultado,

pelo menos parcial, há trabalhos feitos, alguns deles tabu-

lares, como são, por exemplo : o Roteiro da Costa d'Áfki-

CA, de Castilho ; os nossos antigos compêndios de geo-

grafia; a Geographia dos Lusíadas, do falecido Borjes de

Figueiredo ; a edição do mesmo poema feita em 1880 pelo
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Dr. Francisco Adolfo Coelho ; as Décadas de João de Bar-

ros e Diogo do Couto, publicadas pela Imprensa Nacional

de Lisboa, acompanhadas de índices de fácil e rápida con-

sulta, (estas porém com bastante circunspecção), e outras

obras análogas; e sobre nomenclatura arábica, e com toda

a confiança, os eruditos trabalhos de David López, dados á

estampa por ocasião do centenário do descobrimento do ca-

minho marítimo da Índia, nomeadamente o que trata da

aljemia portuguesa, e o último publicado, Historia dos por-

tugueses NO Malabar, que tem um índice alfabético, ao

qual facilmente se pode recorrer.

Há ainda outras obras, de carácter mais especial, que

conviria utilizar, mas que me abstenho de mencionar, por-

que me levaria muito lonje a resenha. Apontarei todavia

ainda as publicações de carácter oficial anteriores a 1850,

isto ó, pertencentes a um período, no qual a innovação

neste ponto se não havia ainda manifestado.

Restabelecida por este modo a antiga e boa nomen-

clatura, ou as formas portuguesas das denominações geo-

gráficas indicadas, pelo menos até onde se puderem por

agora averiguar, restará ainda um cabedal copiosíssimo de

outras denominações da mesma natureza, mas de orijem

moderna, ou não mencionadas em escritores nossos de boa

nota nesta espécie, e para ellas urje igualmente ficsar nor-

mas que evitem a sua multíraoda deturpação, ou a sua es-

crita inútil e desarrazoadamente estranjeirada, ou infunda-

damente etimolójica. Três ou quatro exemplos soltos darão

idéa geral desta espécie.

A forma portuguesa consagrada do nome de uma ci-

dade e de um império no norte de África ó Marrocos;

sendo para notar que é de todas as conhecidas a que mais

se aprossima da pronunciação arábica deste nome. Moder-

namente, porém, aparece outra forma a pretender substi-

tuí-la, quando se quere designar especialmente o nome da
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cidade, distinção fútil que os mouros não fazem, e cuja es-

crita não contém elementos de leitura claros para portu-

gueses : é Marrakesch. Esta forma é de origem alemã,

e muito recente, e representa a pronúncia marráquex.

As regras de duplicação de consoantes estão, mesmo
na ortografia portuguesa denominada etimolójica, subordi-

nadas actualmente á existência de tais geminações no

idioma do qual foi, ou 6, tomada a forma portuguesa do

vocábulo, e nem sempre. O que ó irracional e infundada-

mente complicado 6 figurar na denominação portuguesa

uma duplicação de letras que não existe nas línguas ori-

jinaes, nem por elas se explica. Assim, é erro escrever-se

lacoa, Benguella, por laca, Benguela.
Ás línguas africanas usadas em domínios nossos, quer

da família cafrial, quer dos vários grupos de idiomas fala-

dos a norte do Equador, é peculiar uma nasalização, em
certas circunstâncias, de várias consoantes iniciais : Ntessa,^

Mbundo, por exemplo. É frequente ver escritos estes no-

mes com um apóstrofo a preceder, ou a seguir, o que peor

é, o m ou o n. Tal sinal ortográfico, cujo emprego em por-

tuguês se limita a indicar, em certos casos, a supressão de

uma letra, não deve ser usado para designar outro facto ; e

a verdade é que nenhuma letra há suprimida em tais no-

mes, nem antes, nem depois do ni ou n. A romanização

portuguesa lejítima destes vocábulos africanos já os nossos

escritores a ficsaram há muito, e convém que os tomemos

por modelo : antepunham uma vogal que fizesse sílaba com

esse m ou w, como os nomes Angola, Ambundo^ e outros

testificam.

O X denotou sempre na Península Hispânica, com ex-

cepção única do castelhano moderno (desde o xvii século),

o som que em português se lhe dá nos vocábulos xadrez^

xairel: cumpre, portanto, que esta letra substitua incondi-

cionalmente, em todas as transcrições e transliterações de
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nomes estranjeiros, escritos com outros alfabetos que não

sejam o romano ou o gótico, as bárbaras escritas sh., SCh,

inglesa a primeira, alemã a segunda, e que nenhuma pro-

nunciação indicam para portugueses, O mesmo se deverá

fazer em relação a w e y, que serão substituídos por w, i,

como fez Héli Chatelain, na ortografia do quimbundo; o

mesmo ainda a respeito de k em vez de c ou qu, de 00
ou ou em vez de 7i, e de oh, que só deve ser mantido

para indicação do som que representa nos falares das Bei-

ras, do Minho e de Trás-os-Montes, análogo ao eh caste-

lhano e inglês, e sempre representou em português, até o

princípio do século xix. Deste modo, Tchad, Kamtcliatka
devem ser escritos em português Chad, Canchatca^ seja

qual for a pronunciação que se lhes dê; qualquer outra

escrita ó bárbara, como o é Shiraz por Xirax, Nyassa
por Massa, Tanganylka por Tanganhica.

Nem para tal regularização da escrita de nomes es-

tranjeiros, geográficos ou pessoais, nos deve estorvar a ale-

gação, tantas vezes repetida e nunca documentada, de que

os nossos antigos autores escreviam esses nomes como os

ouviam, e que os ouviam mal; visto que o mesmo fizeram

e fazem os escritores estranjeiros, a quem imitamos, ao

usarem em tal representação gráfica os caracteres latinos,

ou outros, aos quais davam e dão o valor que teem na lín-

gua de cada um deles, ou um valor convencional, que va-

ria conforme os autores, ainda mesmo que pretenda ser

científico.

Apresentaremos um exemplo que é de molde para con-

vencer. Os nossos cronistas na Ásia escreveram Coje Çofar,

ou Coja Çofar, e em modernos escritos vemos o mesmo nome

ortografado Kliwadjá Safar. A pronunciação, porém, á

parte o som inicial que não existe em português e que

portanto está tão bem indicado por c como por kh, se é

que o não está melhor, a pronunciação, pois, é muito mais
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€onforme em persa com a nossa antiga escrita e pronún-

cia, do que com a suposta transliteração moderna: a letra

11 uao a proferem os persas depois daquela inicial; o a

longo proimncia-se como o^ e o a final mal se ouve e está

conseguintemente muito bem representado por e mudo.

Assim a forma Coje ou Coja, como representação gráfica

da pronúncia persa para portugueses, é muitíssimo mais

fiel do que a forma Elliwadja, a qual é um verdadeiro

enigma para todos. ^

O mesmo podemos dizer com relação á extravagante

forma Sikokf, de orijem holandesa, que nào é mais que o

imperfeitíssimo arremedo da forma portuguesa Xicoco, a

qual reproduz com a maior fidelidade a pronúncia japonesa

deste nome. /

As diferentes nações europeias possuem ortografias

suas para a transcrição dos nomes geográficos e pessoais

estranhos: aplicam essas transcrições os franceses, os in-

gleses (nem sempre com coerência), os alemães, os italia-

nos, etc, e em todas elas 6 o valor alfabético que as letras

romanas obtiveram na língua de cada uma delas, que

constitui a base dessa transcrição, como a constituía para a

dos nossos antigos autores o valor dessas letras em portu-

guês. Os nossos vizinhos espanhóis ficsaram já, em traba-

lhos históricos, geográficos e outros, a escrita castelhana

dos nomes arábicos, ao adoptarem a transcrição de Eguílaz

Yanguas, quási toda baseada no valor tradicional dado na

Península Hispânica ao alfabeto romano. Urje, portanto,

que nós os portugueses, que tantos nomes filemos conhe-

cidos era virtude da narração dos nossos descobrimentos e

conquistas na África e Ásia, não só recuperemos o cabe-

dal esperdiçado, mas também, tomando-os por modelos e

1 V. Garcin de Tassy, Mémoiee stte les noms pbopres et lks ti-

TBES MUSULMANS, p. 77, 6 78 D. 2.
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continuando a tradição, apenas interrompida ha uns cin-

qiienta anos, por esses padrões pautemos a escrita dos que

eles não mencionaram, ou não conheceram.

Outra necessidade impreterível do ensino geográfico,

como do histórico, consiste em indicar-se em todos os com-

pêndios a pronúncia portuguesa de todos os nomes pró-

prios, visto como em tal ensino convém não deixar intro-

duzir erros, que dificilmente se corrijem ao depois. Devem,

portanto, ser esses nomes graficamente acentuados na

sua sílaba predominante, para o quê se terão sempre pre-

sentes as regras da acentuação latina, modificadas pelas

leis que as rejem em português. O discípulo, e também o

professor, (que não podemos exijir que seja um filólogo en-

ciclopédico), o primeiro para aprender certo, o segundo

para n^o ensinar errado, devem encontrar sempre nos

compêndios indicada a acentuação, para que não pronun-

ciem, como a todo o momento ouvimos, por exemplo, Tay-

géto, Ladóga, Ónega, Cagliári, Oibráltar, Quilôa, em vez

das acentuações verdadeiras, que são Taíjeto, Ládoga,

Onéga, Cágliari, Gibraltar, Quíloa; e bom fora que se

restabelecesse a verdadeira acentuação portuguesa em ou-

tros nomes, como Madagáscar^ evidente na medição do

verso dos Lusíadas em que aparece o nome da maior ilha

africana (á qual os nossos primeiramente puseram nome
São Lourenço), como a de Quíloa, também o é ^.

* Que Madagáscar é d'alguns chamada

Lusíadas, x, 137.

A Quíloa fértil áspero castigo

Ibid., X. 26.

Em todos os versos do poema em que vem mencionado este-

nome a medição a acentuação é Quíloa. — V. Os Lusíadas, edi-

ção anotada por F. Sales de Lencastre, Lisboa, Imprensa Nacional,.

1892, p. 55.
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Com relação a nomes não romanizados nem romani-

záveis á portuguesa, de igual importância seria a indica-

ção, por letras portuguesas, da sua pronúncia aprossi-

mada, mencionada entre parêntese, no texto e no índice,

como vemos em geografias escolares estranjeiras, e até em
livros nossos. E não se cuide que o ensino simultâneo,

principalmente do francês, e do alemão ou inglês, ob-

viará á incerteza que resulta para a pronunciação da falta

de acentuação gráfica e de pronúncia, porque não só o

conhecimento dessas línguas induz em erro se tais nomes

lhes são estranhos, mas também porque os nomes próprios

que lhes pertencem são, em muitos casos, excepções ás re-

gras que lhes regulam a leitura.

Vemos em compêndios já publicados exemplos dos

dois subsídios que apontamos, e esses subsídios foram

muito bem aceitos pelo nosso professorado, e tanto que a

falta deles foi já assinalada como defeito capital em um
dos livros adoptados para o ensino secundário, conforme a

última reforma dele.

Ninguém duvidará, de certo, de que a reivindicação,

correcção e ficsação da ortografia dos nomes próprios geo-

gráficos, históricos e outros, .e a ijidicação da sua acentua-

ção ou pronúncia, são trabalho que exije noções muito es-

peciais e devido preparo, ao mesmo passo que, em muitas

circunstâncias, laboriosas pesquisas, segurança de método

e bastante circunspecção.

Se se trabalhar neste empenho, poderá sem duvida,

em breve prazo, estabelecer-se um plano geral de romaniza-

ção portuguesa, acompanhado dos competentes nomencla-

tores; corrijindo-se, porém, desde já o que se puder de

pronto corrijir, e consignando-se, por inclusão nos res-

pectivos programas para concurso de livros de ensino, a

condição expressa e indeclinável de que a nomenclatura

seja, quanto possível, e sujeita a correcção motivada pelos
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competeutes júris, verdadeiramente portuguesa e devida-

mente acentuada. Conviria, além disto, que, entre parêntese,

nos casos necessários, se indicassem nos mesmos compên-

dios as denominações nacionais, conforme a ortografia

própria de cada uma das nações que se servem do alfabeto

romano ou do gótico, todas as vezes que a identificação ás

formas aportuguesadas não seja evidente, ou quando haja

mais de uma denominação autorizada, como acontece, por

exemplo, com Antuérpia e Anveres, á imitação do que

se costuma fazer nos bons dicionários geográficos, e até

em vocabulários bilíngues.

Por outra parte, convém semelhantemente que até a

escrita dos nomes geográficos portugueses, do continente e

das ilhas adjacentes, sofra também uma revisão e uniformi-

zação metódica, para que esses sejam igualmente corrijidos.

Escritas tais como Foya, com y, a par de Azoia, com

i, Monsão, em vez de Monção, etc, devem desaparecer

de livros de ensino; primeiro porque manifestam incon-

gruência, segundo porque habituam o espírito do aluno á

idea de que a escrita é assunto de escassa importância.

A execução deste último trabalho será relativamente

fácil, se se tomarem por base, para se fazer a necessária

correcção, os índices do sexto volume da Chorografia Mo-

derna DO REINO DE PoRTUGAL, de João Maria Baptista [Lis-

boa, 1874-79], isto é, o Dicionário Corográfico [1878],

Bases da transcrição de nomes estranjeiros

Como é sabido, servem-se do alfabeto romano, na Eu-

ropa, os seguintes povos

:

Latinos : isto é, que falam línguas procedentes do la-

tim : Portugal, Espanha, Itália, França, Béljica, Suíça, (em

parte) e Roménia,

Germânicos: Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Suécia

€ Noruega, Áustria, Alemanha e Suíça, em parte.
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EscLAVÓNicos : Principalmente Polacos e Boémios.

De outras orijens: Húngaros, Finlandeses, Yascoii-

gados.

Alguns destes povos levaram com as suas próprias

línguas para outras partes do mundo, por eles colonizadas,

o alfabeto romano, que serve igualmente para a escrita de

vários idiomas falados, na Europa e fora dela, por povos

subordinados politicamente a algumas dessas nacionalida-

des, e para a representação gráfica de línguas analfabé-

ticas.

Do alfabeto gótico servem-se unicamente, na actuali-

dade, os alemães, os ai^stríacos e suíços alemães, e os

povos escandinavos, em parte.

Como, porém, o alfabeto denominado gótico, ou me-

lhor romano-gótico, não difere do latino senão em aciden-

tes mínimos, podemos agrupar os dois, com respeito á sua

aplicação a representarem os sons principais que convirá

diferençar, tomando nós por base o valor das letras roma-

nas em português, e o das suas combinações, conforme a

tradição legada pelos nossos antigos escritores, e o uso cor-

rente na representação dos vocábulos portugueses usuais.

Nos sons, quer vogais e ditongos, quer consoantes,

que formam o cabedal do português do centro do reino es-

tão compreendidos dois ou três hoje desusados nessa língua

comum, mas que existiam nela ao tempo em que os nossos

autores do período áureo nos deram transcrições de nomes

peregrinos.

Os nomes próprios, quer geográficos, quer pessoais,

podem dividir-se em duas categorias: 1.* Os pertencentes

á antiguidade clássica, latinos ou gregos, os bíblicos, e to-

dos aqueles que teem já forma portuguesa, há muito con-

sagrada, e que por título nenhum convém que se alterem

caprichosamente : a sua escrita há de regular-se pela orto-

grafia portuguesa dos nomes comuns.
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Constituem a segunda categoria os nomes peregrinos^

e compreende ela os de introdução antiga, mais ou menos-

aportuguesados, que hão de servir-nos de modelo, e os de

admissão recente, que pela escrita desses teem de ser pau-

tados. Podem estes últimos dividir-se ainda em duas espé-

cies, abranjendo a primeira os pertencentes a línguas mo-

dernas escritas com o alfabeto romano, os quais temos de

reproduzir, indicando-lhes a pronúncia aprossimada, todas

as vezes que os não possamos aportuguesar; na segunda

espécie teem cabida os nomes pertencentes a idiomas es-

critos por sistemas diversos do nosso, e que é força trans-

crevermos em letras portuguesas, conforme o valor delas,

perfeitamente conhecido e íicsado.

Principiaremos pelos da primeira espécie. Antes, po-

rém, diremos algumas palavras sobre os clássicos, latinos,

gregos, hebraicos, tam abundantes em todas as línguas cul-

tas europeias, em razão da educação clássica e cristã, que

prevalece nelas.

Como é sabido, a acentuação pronunciada dos nomes

latinos, e, á imitação desta, a dos nomes gregos transcritos

no alfabeto romano, alatinados portanto, regula-se nos vo-

cábulos de mais de duas sílabas, pela quantidade prosódica

da penúltima, sendo nela que recai o acento se é longa, e

passando este para a antepenúltima se a penúltima é breve.

Nos dissílabos o acento faz-se na primeira sílaba. Nomes

ocsítonos não os há senão monosílabos, ou polisílabos que

perderam a última sílaba átona, como, por exemplo, Ajáx

(em Camões Ajáce), latim Aiacem, acusativo de Aiax.

E esta a conhecida regra de acentuação latina, que

todas as nações, com excepção da França moderna, respei-

tam, não só na leitura do latim, mas ainda na romanização

ou acomodação dos nomes latinos e gregos aos seus idio-

mas próprios.

Como não há ninguém, por mais assídua que haja sido
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a sua leitura clássica, por mais perfeita que seja a sua edu-

cação de humanidades, por mais firme que tenha a memó-

ria, que nesta possa conservar com segurança a quantidade

prosódica da penúltima sílaba de todos os vocábulos polis-

sílabos latinos e gregos, para a poder indicar aos leitores,

mormente quando tal quantidade não depende de regras,

mas de autoridade; c indispensável, para que tais nomes

não sejam deturpados na acentuação, que esta figure mar-

cada nos livros e mais elementos escritos de ensino, quer

em todos esses nomes, quer mediante qualquer convenção,

pela qual, acentuando-se graficamente uma parte deles, por

exemplo os proparocsítoiíos e certos ocsítonos terminados

«m vogal e parocsítonos terminados em consoante, o leitor

saiba sempre sem hesitação qual seja a sílaba tónica. Nos

casos duvidosos, cumpre que a pronunciação de todo o

nome seja também indicada.

Teem acentuação sua própria os nomes bíblicos de

orijem semítica, que para português vieram da Vulgata:

são qúasi todos ocsítonos se terminam em consoante, paroc-

sítonos se terminam em vogal. Há todavia considerável

número de excepções, que mediante o acento gráfico teem

de ser apontadas nos livros de ensino, com o mesmo fun-

damento com o qual se deve dilijenciar que as formas tra-

dicionais portuguesas não sejam alteradas ao sabor do ca-

pricho individual, que tudo estraga, querendo aperfeiçoar,

ou melhor dito, mudar tudo, para satisfazer a modas es-

tranjeiras.

Volvendo aos nomes peregrinos pertencentes a idio-

mas que se escrevem com caracteres romanos ou góticos,

quando esses nomes sejam de adopção recente, e como

tais não tenham forma portuguesa consagrada, nem se pos-

sam aportuguesar por analojia com outros nomes pareci-

dos; vimos já que nos era forçoso reproduzi-los, na maio-

ria dos casos, com todas as suas letras, indicando-lhes a
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pronúncia aprossimada portuguesa, conforme o valor das

letras em português.

E manifesto que a correspondência de sons tem de

ser aprossimada, e em vários casos com bastante inexacti-

dão: a pronúncia, pois, que tal correspondência é destinada

a figurar, estará em muitas aprossimações consideravel-

mente apartada da verdadeira pronúncia que os nomes

teem nas línguas a que pertencem. Forçoso é, porém, pro-

ceder assim, porque seria difícil a sua expressão mais ri-

gorosa logo que tais nomes contenham sons estranhos ao

português comum, e também porque o hábito da língua

nacional iria lentamente abolindo, e substituindo por ou-

tros familiares, aqueles que por umas complicadas con-

venções quaisquer se representassem com maior rigor.

Neste pressuposto, considero equivalentes entre si vários

sons perfeitamente distintos, e entre eles, por exemplo : e

e o castelhanos a e, ô portugueses; a e â franceses, já di-

ferentes um do outro, a à aberto português; ge, gi ita-

lianos a ye, ji portugueses ; z castelhano a ç português ; os

dois valores do eh alemão ao ca^ co^ eu, que, qui portu-

gueses; os dois valores do th inglês a t^ d portugueses.

Simplifico, aprossimando-o quanto possível do português, o

sutil sistema de vogais inglês, considerando idênticos sons

vocálicos que na pronúncia do inglês são perfeitamente

diferençados, como os dos seguintes vocábulos, compara-

dos dois a dois: flt, feet; fuU, fool; not, nought;

bud, bird; assim como identifico os dois valores do a e

do íi em alemão. Deixo, igualmente, de atender á dife-

rença de duração das vogais longas, com relação ás bre-

ves correspondentes, como desatendo a distinção entre con-

soantes sinjelas ou dobradas em italiano. Como, porém,

o francês é língua mais usual entre nós, destinei os sím-

bolos w, õc, o, ih, cfí para denotar as vogais dos vocábulos

seul, un, feu, du, fln. Alguns destes símbolos serão ne-
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cessários para a figuração da pronúncia e para a transcri-

ção de outras línguas.

Para a representação da pronúncia dos nomes espa-

nhóis teremos racionalmente, seguindo a tradição que foi

comum ás duas nações peninsulares, de preferir a antiga á

moderna pronunciação castelhana, mesmo naqueles nomes
que não pudermos aportuguesar na escrita. .Deste modo,

teremos de pronunciar á portuguesa todos os vocábulos em
que figurarem as letras j e ge, gi, substituindo em muitos

a? a j, e de marcar com ç aqueles em que encontrarmos o*

Z castelhano. Designação mais exacta seria propor, ou an-

tes impor, uma pronunciação violenta, e dificultosa para

todos os que de crianças se não habituaram a falar

castelhano. Xão haverá, portanto, para a maioria dos no-

mes espanhóis senão a indicar entre parêntese as seguintes

equivalências: ll=i/^; n.=nh; y^i; Z=ç; e=e, o==
ô. Para os nomes catalães basta ter em atenção que 11

corresponde a Ih, ny a nh, oh final a c, o s medial a z

e ig final ao eh castelhano e português antigo e dialectal.

Nos nomes italianos, semelhantemente, quando não

estiverem já aportuguesados, ou não forem aportuguesáveis,

e poucos relativamente serão estes, a indicação da pronúncia

pode limitar-se ás equivalências seguintes: gli=lh; gn
=nh; ge, gi^e^ji; 06, OÍ=cÃ; ohe, Ghi= que, qui;

que, qui= c«è, ciã ; ghe, glcá=gue^ gui; gue, gui=
gúe, giii^ denotando o acento grave no u que este se pro-

nuncia; e finalmente z=ts, dx, conforme os casos, se não

foi" preferível indicar as duas pronunciações por ç, x^ como

é minha opinião.

Com relação á acentuação, também me parece que de-

vemos substituir, por exemplo, Otránto a Otranto, que

está em oposição com a nossa prosódia, pois nos são es-

tranhos os vocábulos do tipo mándorla., aliás raros também

no italiano clássico. Mudança de acentuação deverão ter
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também em português quaisquer nomes próprios, italianos

ou espanhóis, que, acentuados conforme as línguas oriji-

nais. possam oferecer em português sentido obsceno ou

imundo.

Antes que passemos a examinar a pronunciação dos

Tocábulos pertencentes ás línguas germânicas, esclavónicas,

etc, parece-me conveniente dizer algumas palavras acerca

de duas línguas românicas menos familiares, e do vasconço,

idioma aglutinativo, que, como todos sabem, é falado na

Kejião Pirenaica.

Escreve-se este em duas ortografias diversas, a caste-

lhana e a francesa, que se diferençam em pequenas parti-

cularidades. São elas as seguintes : x na parte francesa é

representado por eh. ; eh por tch
; ç por ç, ce, ci. Na

parte espanhola a representação destes sons é : x por x

;

eh por cTl
; ç por z. O som do c antes de a, o, ii, e o de

qiie^ qui^ são ás vezes representados por k. Em quási todo

o país vascongado o j é proferido como i, havendo porém

alguns pontos da França em que tem a pronunciação do

nosso ^',- em quási toda a parte pertencente á Espanha o

valor desta letra é o do j castelhano,

Na escrita, como na pronunciação, deveremos, a meu
ver, seguir a ortografia e pronúncia castelhana, excepto no

^, que é conveniente pronunciar e escrever p, e no j ao

qual daremos o valor que tem em português, quando o

não virmos escrito com y, pois neste caso o figuraremos

na pronúncia por ^.

Com referência á acentuação dos vocábulos, os caste-

lhanos convertem a meúdo os nomes vasconços agudos em
enteiros, e os enteiros em esdrúxulos. Assim, os espanhóis

acentuam graficamente Lizárraga, ao passo que a acen-

tuação vasconça é Liçarrága. Quando os nomes espanhóis

tenham o acento marcado na antepenúltima, teremos de

guiar-nos por eles. Os nomes vasconços franceses apare-
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cem-iios já acomodados á escrita francesa, na sua maior

parte, e 6 desta que indicaremos a pronúncia; por ex.

:

Roquiague, vasconço Arroquiága.

Xão mencionei ainda os dialectos ladinos, róticos ou

reto-románicos falados na Suíça, nem tampouco o romeno

ou valaco.

A ortografia dos primeiros destes idiomas não está fic-

sada, inclinando-se uns escritores para a ortografia alemã,

outros para a italiana, outros para um misto das duas.

Como a língua tem tido pouco cultivo literário, os dialectos

são muitos, e as pronúncias muito variadas, teremos de

guiar-nos pelos estudos de Th. Gartner, ^ a principal au-

toridade no assunto, que emprega em todos os seus tra-

balhos escrita fonética, da qual podemos facilmente dedu-

zir a que houvermos de empregar na representação da

pronúncia dos nomes geográficos pertencentes a esta rejião.

Sabe-se que o alfabeto latino só há um século incom-

pleto começou a usar-se nos países moldo-valacos. Antes,

<iuem nos dois principais dialectos desta língua românica,

o daco-romeno, e o mácedo-romeno, escrevia, usava prin-

cipalmente o alfabeto clementino, ou melhor o cirílico ou

glagolítixío modificado por aquele^. Quando o alfííbeto ro-

mano começou a ser empregado, misturaram-se-lhe vários

caracteres daquele outro para a expressão de sons, para os

quais o romano carecia de letras. Triunfou por fim este,

e a ortografia, ainda bastante indecisa, é actualmente pau-

tada nas suas principais feições pela italiana. Tem todavia

três letras modificadas, t^ d e s, isto é t, d, S cedilhados,

que valem respectivamente tç, {d)x^ x. O segundo destes

' V. Raetoromanische Grammatik, por exemplo, [Heilbronn,

1883], passim.

2 Yeja-se «O livho da escrita do Prof. C. Faulmann, por

A. R. Gonçálvez Yiana, in «Positivismo», t. iv.

1«
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caracteres é geralmente substituído por z, que é a sua pro-

núncia mais geral; o primeiro pode muito bem represen-

tar-se por ç; e quanto ao último, quasi sempre substituído

por SS, quando está entre vogais, pode nas mesmas cir-

cunstancias conservar esta escrita, indicando-se-lhe a pro-

núncia X entre parêntese.

Usam-se na escrita romana do romeno dois sinais dia-

críticos, o semicírculo concavo sobre teu para denotar

que formam a parte átona de ditongos, e o mesmo sinal

sobre a, è' para expressar um som análogo ao do a portu-

guês de cada.

O outl'0 sinal diacrítico é o acento circunflecso (")

sobre qualquer das vogais, â, ê, i, para expressar uma
vogal esclavónica, representada por y em polaco, e que,

acusticamente, é um som que lembra a um tempo o nosso

e de se, e o u francês, para cuja representação propusemos

o u alemão, que tem valor análogo. Poderemos usar do í

romeno para este som, diferençando-o assim do u {u fran-

cês) ou, o que me parece preferível, í', que a p. 218 reser-

vei para o / açoriano, de valor semelhante.

A transcrição do outro diacritico ("), de que primeiro

falámos, nas imprensas em que êle não existir, será nula,

isto ó, eliminar-se há da letra, e a pronúncia de S, è' será

indicada pelo a circunflecso quando forem tónicas.

Para a representação da pronúncia de nomes perten-

centes ás línguas germânicas, inglês, holandês, alemão, di-

namarquês, norueguês, sueco, etc, é bastante insuficiente o

cabedal de sons que possui o português. Faltam-lhe, por

exemplo, os hh aspirados, que escreveremos na pronúncia

figurada, mas que ficarão mudos;. os dois sons do cll ale-

mão, em 'bacll e brechen, que representaremos por c,

qu; os dois sons do th. inglês, que, como já dissemos, re-

presentamos por t, d; G bem assim as vogais o, ii. Para a

ágiiração das línguas escandinavas ainda a dificuldade é
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maior, pois não temos no português comum vogais que

correspondam ao o muito fechado de iro, por exemplo, a

que damos aqui como correspondente ora ô ora u. Falta-nos

igualmente o u longo sueco, que equiparámos 'à ii, q o u
norueguês, que na realidade corresponde ao u da Beira-

baixa, como em tu^ assim como o equivale ao ou da mesma
provincia, em touro. Carecemos também do som do g di-

namarquês depois de vogal (dag), e do som análogo, muito

mais gutural porém, que tem o g inicial holandês (gaan),

e bem assim do eh também holandês de laoh, schaap
mais gutural ainda que o j castelhano e quasi idêntico ao

A. árabe. Semelhantemente nos falta o ng germânico. As
equivalências, pois, hão de ser bastantemente infiéis. Como
disse porém já, seria dificílimo conseguir que reproduzisse

tais sons quem não ê foneticista professo, ou não fale com

perfeição essas línguas ; e direi mais, seria mesmo ridículo

que, entremeando no discurso português quaisquer nomes

próprios estranjeiros, nós lhes fôssemos dar com exactidão

a verdadeira pronúncia, todas as vezes que contenham

sons estranhos á nossa língua, principalmente se para nós

são difíceis de proferir.

Cumpre também, em relação ás línguas germânicas, e

a muitas outras que não possuem vogais nasais, que na fi-

guração da pronúncia se dupliquem os mm e nn finais,

ou se lhes acrescente um e mudo, para denotar que essas

letras se proferem como se fossem iniciais. Quando porém

o m final, conforme a tradição portuguesa, servir para na-

salizar a vogal antecedente em substituição do ng final

germânico, figurará sem adição de outro m ou de e mudo

;

devendo porém substituir-se pelo til sobre o a (ã), visto

como a terminação am a lemos como ão átono.

Estas condições são igualmente aplicáveis aos nn finais

do castelhano e catalão, que se pronunciam enteiros, sem

nasalizarem as vogais que os precedem.
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Kelativamente ao aportuguesamento de vários nomes

de orijem germânica, vemos que 6 já uso da língua o

acrescentar o aos que terminam no vocábulo burg, borg,

borougli, que se converte em -burgo ao romaniíiarem-se.

Sobre os quo terminam em -berg, o uso espanhol é acres-

centar-Ihes a ficando femeninos. Em português parece-me

que bastaria acrescentar -ue ao g, terminando-os em -ber-

gue. É conveniente também que, todas as vezes que se

romanizem as terminações, o primeiro elemento do vocá-

bulo perca as suas feições germânicas : assim escreveremos

Vurtemhcrgue^ Nurinibergue, pelo alemão Wlirtemberg,

Ntirenberg, Gotemburgo pelo alemão Gotenbiirg, sueco

GÔtaborg, como já escrevemos Zelândia por Zeeland.

Ainda com respeito á figuração da pronúncia dos no-

mes alemães e holandeses, é sabido que b, d, g finais de

sílaba equivalem a p, t, c (k, ou eh. em alemão, cll em

holandês), e que portanto são estas letras, e não aquelas,

que teremos de escrever na pronúncia figurada.

Dos idiomas que mencionei, como sendo nacional-

mente escritos com o alfabeto romano, resta-me tratar dos

esclavónicos, do finlandês e do húngaro. Começarei por

estos dois, reservando para depois deles os esclavónicos,

boémio e polaco, que nos darão subsídio para a transcrição

do alfabeto russo, do qual, com pequenas modificações, se

servem também outros povos esclavónicos do ramo orien-

tal. Direi depois algumas palavras sobre a escrita de algu-

mas das línguas africanas, faladas em domínios nossos,

principalmente do quimbundo, do umbundo e do lundês.

A indicação da pronúncia do finlandês não oferece di-

ficuldades, pois poucos são os sons deste idioma que não

tenham representação em português ou em francês. O
húngaro contém alguns sons palatais que nos são estranhos,

comquanto não ofereçam para nós dificuldade de emissão,

pois existem em francês, principalmente parisiense, e po-
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deremos facilmente imitá-los, quando se lhes segue vogal,

se intercalarmos entre esta e a consoante que a precede

um i; dois deles existem em português, ny=?ik e ly

= Z/^.

A não serem as vogais já observadas por nós em fran-

cês e nas línguas germânicas 09, õ e ú, quer tónicas quer

átonas, (e alguns ditongos com elas formados), o sistema

fonético do finlandês não apresenta, como disse, dificuldade

alguma de compreensão ou de figuração em português. A
única feição da sua ortografia que nos causará estranheza

é a repetição da vogal e da consoante, para indicar serem

elas longas. E claro que, desatendendo nós na figuração

a quantidade prosódica das vogais ou das consoantes em

outras línguas, basta que nessa figuração escrevamos uma

só de tais letras.

A quantidade longa das vogais é em húngaro ex-

pressa pelo acento agudo nas vogais não modificadas pelos

ápices {••), e por dois acentos, substituindo os ápices, na-

quelas que, breves, são coroadas por eles ; assim : a, á ; e,

é; i, í;.0, Ó; U, ú; mas õ, ó, ii, u- O alongamento das

consoantes é indicado pela repetição, como em finlandês,

duplicando-se só o primeiro elemento, quando o som ó ex-

presso pela associação de duas letras; deste modo SSZ, é a

dúplice de SZ {= ç, s). Nã representação da pronúncia

com letras portuguesas desprezaremos essas particularida-

des de pronúncia e escrita, como disse a respeito do finlan-

dês e também do italiano.

Relativamente á acentuação que devemos observar na

representação da pronúncia dos nomes finlandeses e hún-

garos, cumpre ponderar o seguinte:

Em qualquer destes idiomas o acento tónico principal

é sempre na 1.* sílaba de cada vocábulo, qualquer que seja

o número das sílabas que componham este. Em todas as

sílabas ímpares que se lhe seguem há, em geral, um acento
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secundário se o número delas ó par, e nas pares se ele é

ímpar; a última sílaba ó sempre átona.

Deduziremos destes três preceitos as seguintes regras

de acentuação dos nomes próprios destes dois idiomas,

quando pronunciados em português :

1.* Os vocábulos de uma só sílaba são todos acen-

tuados.

2.* Os dissílabos e trissílabos terão o acento na 1.*

sílaba.

3:^ Nos vocábulos de mais de três sílabas acentuare-

mos a penúltima, se o número de sílabas fôr par, a antepe-

núltima se ele é ímpar, pondo acento secundário nas sílabas

anteriores, pares, ou ímpares, respectivamente. Entende-se

pois que, logo qtie o vocábulo seja acentuado na língua

orijinária, finlandês ou húngaro, para trás da 3.* sílaba a

contar do fim, converteremos o último acento secundário

€m primário, ficando os anteriores secundários. Outra pro-

sódia, mais conforme com a dessas línguas, repugnaria aos

nossos hábitos de acentuação, pois em português só temos

bisesdrúxulos, isto é, vocábulos com mais de duas sílabas

átonas depois da tónica, na énclise dos pronomes pessoais

complementos de verbos, por exemplo : dávamos-te^ dâva-

7no-vo-lo, casos raros, e pouco perceptíveis no encadea-

mento da frase e nos seus acidentes de tonicidade.

Todavia, como os vocábulos do tipo do italiano mán-
dorla, do inglês cháracter, ou do alemão árbeiten, se-

jam contrários á prosódia portuguesa, quando os nomes

finlandeses ou húngaros, polissílabos de número ímpar de

sílabas, tenham a penúltima longa, quer por posição (fecha-

da por consoante), quer por natureza, será nessa penúltima

que recairá o acento tónico, ao figurarmos a pronúncia.

Deste modo teremos os seguintes tipos de acentuação,

acomodada á prosódia portuguesa, e nos quais separarei dos

exemplos finlandeses os húngaros por ponto e virgula :
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1 ." Ocsítonos : somente os monossílabos.

2.^ Parocsítonos

:

a) Dissílabos; ex.: Osmo (óssmo); Harkany (hór-

co)ihe).

b) Polisílabos compostos de número par de sílabas;

ex.: Toriseva (tòricéva) ; Szamosfalva (sòmoxfólva).

c) Poiissílabos compostos de número ímpar de sílabas,

com a penúltima longa; ex,: Mielikki (miêlíJd), Vuo-

katti (vuòcátí); Szalatnya (sòlótnha), Szentiványi

(.sentirãnhi).

3.0 Proparocsítonos : Poiissílabos, com a penúltima sí-

laba breve, que sejam formados por número ímpar de síla-

bas ; ex. : Tietájá (tiêtèíè) ; Szombately (sômbotè-

Uie).

Os nomes compostos, cujos elementos estejam separa-

dos por hífen, serão considerados como tantos nomes dife-

rentes, sujeitos àqueles tipos, quantos forem esses elemen-

tos assim separados; ex.: Három-Szék [háromm sêc)^

Nady-Beoskerek (7iód héchkerck).

Como disse, o húngaro tem vários sons palatais, que

vamos egualmeute encontrar nas línguas esclavónicas. Disse

também que existem dois deles em português. Ih e nh.

Quando qualquer sílaba de vocábulo húngaro terminar em

ly, ny, acrescentaremos ás trancrições um e mudo, com o

qual se não contará para a acentuação. Nas outras palatais

SYi ty, suprimiremos o segundo elemento, figurando-as

por d, t, se terminarem sílaba, e representá-las-hemos por

rf/, ti, quando se lhes seguir vogal.

Convém advertir que perduram em muitos nomes pró-

prios, principalmente pessoais, isto é, apelidos, alguns res-

tos de grafias antigas, tanto em finlandês como em húngaro.

São eles os seguintes

:

Finlandês: x= ks, z^ ts, G= s, qu=/t.

Húngaro : cz= tç, y final= i, qu= k, eh,= k.
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Diferençam-se os sistemas fonéticos dos idiomas es-

clavónicos (com excepção do búlgaro-moderno) pela sua

riqueza em minuciosas distinções de sons palatais. A or-

tografia do boémio expressa-os geralmente por diacríticos

acrescentados ás letras ; a do polaco designa-os ora por este

expediente, ora por diversos grupos de duas letras, para

expressarem sons simples, e de quatro para a represen-

tação de sons duplos que podem iniciar sílaba. A orto-

grafia polaca representa por um acento agudo sobre as le-

tras c, s, z, n, por exemplo, em fim de sílaba, a mesma
palatalização que é indicada pela adjunção de um i a es-

sas letras quando se lhes segue vogal. Esta particularidade

sujere-nos um modo de figuração que já aplicámos ao-

húngaro; representaremos a pakitalização àe n e l {l po-

laco) por 7^^, Ih em' todas as, circunstâncias; a das outras

letras modificadas palatalmente, representá-la hemos por 1

antes de vogal, Considerando essas letras como não modi-

ficadas, quando finalizarem sílaba ou vocábulo. O 1 tran-

cado polaco (l) corresponde próssimamente ao nosso /,

principalmente depois de vogal (í), e por l o representare-

mos na pronúncia.

O vocalismo polaco tem uma vogal especial, quási

sempre representada por y, a qual transcreveremos por t\

conforme a representação desta vogal, ou de outra análo-

ga, no romeno, á qual já me referi.

O boémio escreve ainda y, mas pronuncia-o como i

em muitas circunstancias; e o mesmo acontece no polaco,

no qual a letra i vale propriamente por dois ii.

Possui ainda o polaco, além do y, outra vogal pecu-

liar, que é o é, análoga ao à romeno, e que como esto po-

demos figurar ou por â, ou por a'.

O rz polaco e f boémio valem quási por ji' português;

se todavia estão precedidos de p e outras consoantes sur-

das, o som aprossima-se ao do x, também português.
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O preficso prze, pre, frequentíssimo, talvez fosse

preferível transcrevê-lo por pre, visto que o grupo px^ es-

tranho ao português, é difícil para nós de pronunciar.

O acento tónico em polaco recai, com raríssimas ex-

cepções, na penúltima sílaba. Em boémio, ou cheque, acen-

tua-se, por via de regra, a primeira sílaba de todos os vo-

cábulos. Na indicação da pronúncia, poróm, em vocábulos

de mais de três sílabas, devemos regular a acentuação dos

nomes, em português, pela norma dos vocábulos polissíla-

bos latinos, isto é, conforme a quantidade prosódica da pe-

núltima sílaba ; e como a quantidade longa é indicada em

cheque pelo acento agudo, ó fácil saber qual haja de ser

a sílaba tónica na figuração da pronúncia, logo que se co-

nheça rigorosamente a forma orijinária. Outro modo de

acentuar tornar-se-ia violento, como já disse relativamente

ao finlandês e ao húngaro.

No boémio o sinal (
'

) equivale a uma palatalização^

correspondendo para esse efeito ao ( ') e ao z polaco

;

deste modo: l-= GZ= ch português; s=bz=x portu-

guês ; r=TZ=j G íi X portugueses ; h= ú polaco, nh por-

tuguês. A letra ii equivale a ú (ou u longo), escrevendo-se

este quando inicial, e aquele no meio do vocábulo. O t' e

o d' valem por /i, di seguidos de vogal, e assim os trans-

creveremos nessa posição; quando findem sílaba suprimi-

remos na indicação da pronúncia o acento, como faremos

nas consoantes acentuadas em polaco, na mesma situação,

convindo advertir ainda que C, ci valem por /, ti na fi-

guração desta última língua.

Das actuais línguas esclavónicas é o polaco a única

que ainda possui duas vogais nasais,
<J

e ç, que se profe-

rem ã, ^, e que transcreveremos por om, em no fim dos

vocábulos e antes de b e p, e por o^^, en em qualquer ou-

tra situação.
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Transcrição, para a escrita usual portuguesa,

de nomes escritos em alfabetos de outros sistemas, diferentes

do alfabeto romano

O primeiro a que temos de atender é o alfabeto grego.

Como, porém, os nomes da antiguidade grega nos são fami-

liares nas suas transcrições latinas, não me occuparei deles.

Mereceria detida atenção a transcrição dos nomes gre-

gos medievais, bizantinos, quando já se havia manifestado

no dialecto comum o iotacismo, a africção das consoantes

brandas fi, y, f\ e a das fortes aspiradas í)-, o, yj:, a oblite-

ração da quantidade prosódica ; o predomínio do acento co-

'mo feição mais saliente do vocábulo, e outros fenómenos

que já se começam a evidenciar no grego dos escritores

cristãos. Direi apenas que será necessário assentar trans-

crição usual do grego moderno, ao menos (e também do

albanês), visto que várias denominações antigas tomaram

aspecto diverso, e que nas modernas seria, a meu ver, in-

fundado o sistema de lhes atribuir a latinização que ás an-

tigas foi e tem sido com suficiente razão aplicada. A pró-

pria escrita, a bem dizer fonética, que os gregos modernos

dão aos vocábulos de introdução recente, e a todos aque-

les que são de menos fácil identificação com as suas for-

mas escritas no grego clássico, nos estão aconselhando,

para a nomenclatura moderna, não alatinada nem roma-

nizada, tratamento especial, diverso do que regula a antiga

nomenclatura, e que é, repito, o critério da ortografia la-

tina, e suas modificações.

Passarei a occupar-me do alfabeto russo, muito nu-

meroso, como é sabido, e cuja transcrição não poderá ser

feita letra a letra, mas, simplesmente, som a som.

A transcrição dos nomes russos mais familiar para

nós é sem dúvida a francesa; não a mais moderna e me-

tódica, mas sim a que começou a ser empregada no século
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passado, e a difuudir-se na Europa, sendo qiiási exclusi-

vamente usada em documentos oficiais de várias na-

ções até época muito recente. Desterrada por imperfeita,

já pelos alemães principalmente, já pelos ingleses e por

outros povos, vive ainda nas publicações periódicas fran-

cesas, e nas demais que se limitam a copiá-las cegamente.

O abuso chegou a tanto, que posso citar um documento

emanado da legação russa, em Lisboa, redijido em portu-

guês, no qual o Tl de outubro se achava escrito á fran-

cesa, octoubro, isto é, ou pelo y russo, u português.

Vimos já pelo exame dos alfabetos polaco e boé-

mio que as línguas esclavónicas possuem grande cópia de

consoantes palatais, análogas' a, Ih e nh portugueses. O que

€S alfabetos esclavónicos próprios teem particular na ma-

neira de as transcrever é uma letra especial, o íéri (/>),

que palataliza a consoante precedente; assim, brat^ «irmão»

diferença-se na escrita de bratí^ « trazer» , como se diferença

na pronúncia. Este sinal (o) serviu de modelo ao z polaco,

quando este indica palatização da consoante que o precede:

cx^ sx,^ rz, que pela escrita equivalem aos grupos de letras

russas nib^ cb^ pb, isto é /z, sf, ri.

Parece-me que o melhor modo de trasladar esta fei-

jão especial do alfabeto russo é o que appliquei ao y hún-

garo, e ao diacríiico de várias letras boémias e polacas era

fim de sílaba, a que me referi.

É evidente que o chamado tviórdi xnak., «sinal duro»,

que indica não ter a consoante final de um vocábulo

essa palatalização, inútil será indicá-lo. Outra difficuldade

de transcrição ó a da letra ui,^ que se profere próssimamen-

te stíà ou stx(à)^ e é esta a transcrição que para ella pro-

ponho em russo, porque em búlgaro moderno se pronuncia

xta, devendo portanto nele ser figurada por xt.

Suprimo a 35.* letra do alfabeto russo, que é mera có-

pia do u do grego moderno, que vale ora ^, ora v^ como este,
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e só figura nuns seis vocábulos. A 34.* é também raríssima

e reproduz na forma o S- grego, valendo por f, como a 21.%

cópia do o grego. Yalor de f tem egualmente a 3.*, v^

quando está em fim de sílaba, seguida de consoante forte,,

ou em fim de vocábulo. Era costume transcrevê-la nesta

situação por f e ff, expediente contraditório, visto que to-

das as outras consoantes brandas, b^ d, f/, j, x^ nas mes-

mas circunstâncias se pronunciam p, í, /v, x^ ít, e tal pro-

nunciação se não transcreve. O que convém é que nestes

casos se indique entre parêntese a pronúncia. O g inicial

em vários nomes estranjeiros substitui o A, que falta nes-

te alfabeto, e por este o representaremos nessas condiçOes.

A pronúncia do g no suficso -agO, -egO, ó de v; como

poróm tal pronúncia só 6 peculiar do russo geral e literá-

rio, podemos indicar essa pronúncia também entre parên-

tese, ou não atendermos a ela. Do mesmo modo, podemos

desatender o valor de ió, ó, dado ao e e também á ^^.^

letra em alguns vocábulos, porque esse valor tampouco ó

geral. Nessas circunstâncias é costume escrever-se em
russo o e com ápices (é), nos livros de ensino.

Adopto o k para transcrição da 11.a letra, em todos

os nomes próprios esclavónicos, escritos nos alfabetos pró-

prios com essa letra, para não ficarem em desarmonia com

os das outras línguas esclavónicas que se escrevem com

letras romanas; o c e o qu, porém, substituirão a 22.» le-

tra, que vale pelo j castelhano, e que como este proscreve-

mos da pronúncia dos nomes estranjeiros, por não existir

em português, e ser de difícil prominciação para nós.

O ç cedilliado está, como em polaco e boémio, para

figurar o c destas línguas, que propriamente vale tç, grupo

de consoantes que nos ê estranho, mas que vamos achar em
italiano, alemão, vasconço e outras línguas.

Do mesmo modo, o eh representa a 24.* letra, cz

polaco, CS húngaro, e tem o valor do eh castelhano, inglês,
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e portugiiêí antigo e dialectal, que do Mondego até o sul

do reino, e no Brasil, se reduziu ao som do x, do qual as-

sim o diferençamos. A pronúncia ficará todavia facultativa,

como t.r, ou como x, tanto nestes nomes, como nos perten-

centes a outras línguas em que o som existe, e nas quais

por analojia simplifiquei também em j a africata que lhes

é própria (clj), estranha ao português.

O búlgaro tem uma vogal sua própria, que ora se

escreve com o sinal do e mudo, ora com o de palatali

zação (6), ora, o que é mais geral, com uma letra particu-

lar. O seu valor é o do a português, e por este o devemos

transcrever quando for tónico, supi-imindo-lhe o circunílecso

quando seja átono.

O acento tónico em búlgaro recai oi*a na última,

ora na penúltima, ora na antepenúltima sílaba, e, pela

adjunção do artigo deíinido como suficso, fere ás vezes uma
sílaba anterior a esta, dando-se o mesmo facto em outras

énclises, na conjugação dos verbos, e na derivação. Será

necessário saber em cada nome em qual sílaba recai o

acento, para se marcar devidamé^ite, e outro tanto teremos

de indagar com relação aos nomes russos, em que a varia-

ção ainda é maior. Quando, porém, o acento estiver ém
qualquer destas línguas e noutras esclavónicas, como o

ilírico por exemplo, para trás da 3.* sílaba, marcaremos com
acento secundário a verdadeira sílaba acentuada, e poremos

o acento principal na penúltima sílaba se o nome terminar

em vogal, e na última se terminar em consoante, com o fim

de facilitar a prouunciação, como fizemos em húngaro, e

finlandês, e convirá que façamos também ás vezes nas lín-

guas germânicas, nomeadamente o inglês.

E dificílimo reconhecer qual é a sílaba tónica dos

nomes esclavónicos pertencentes a idiomas desta família

que não teem acentuação ficsa, como a teem o polaco e o

boémio. Há, a bem dizer, a necessidade de a averiguar



254 ORTOGRAFIA NACIONAL

para cada nome, e como trabalhos orijinais (para o russo,

por exemplo), e portanto merecedores de toda a confiança^

não existem, que eu saiba, por mais que haja dilijenciado

informar-me a esse respeito, teremos de socorrer-nos em
muitos casos de transcrições estraujeiras, quando directa-

mente não pudermos consultar os nacionais pessoalmente.

Muitas vezes, mesmo quando essas transcrições estrau-

jeiras não estão acentuadas, como acontece com as france-

sas, há vários meios indirectos de ficarmos conhecendo

qual é a sílaba tónica, pela representação das vogais. Da-

rei dois exemplos, que manifestam mais claramente a uti-

lidade desta indução. Os nomes russos Potemkin e Mou-
rawieff, colhidos em obra francesa, deixariam dúvidas

lejítimas sobre qual seria a sua acentuação na língua ori-

jinal. Se, porém, com relação ao segundo, considerarmos

que ele nos aparece transcrito por alemães Muraviow,
depreenderemos que o acento é na última sílaba, pois o e
russo somente se profere como ió quando é tónico. O pri-

meiro nome, alóm deste critério, pois se encontra transcrito

também com a forma Potiomkim, o que prova que a sí-

laba tónica é a segunda, oferece também a transcrição

Patemkin, a qual corrobora a primeira indução feita,

pois o o somente se pronuncia como a, no russo propria-

mente dito, quando é átono. A transcrição portuguesa des-

tes dois nomes terá de ser Potémmkine, Miiraviév, se qui-

sermos apenas indicar a pronúncia geral, Patiômmkine,

Muravióv, se designai-mos a pronúncia peculiar ao russa

comum e litterário, o que muitas vezes será dispensável.

Kesumindo o que fica dito com relação á indicação-

da pronúncia dos nomes escritos no alfabeto romano e á

transcrição dos alfabetos esclavónicos, chego ás seguintes

conclusões e deduzo os seguintes princípios de transcriçãa

portuguesa de nomes estranjeiros

;
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1.0 Somente se d aplicarão consoantes para confirmar

o valor delas, atribuindo-llies o valor de iniciais, nos casos

duvidosos : SS para S medial ; rr para r medial ; mm e nn
para m, n finais ; sendo na indicação da pronúncia prefe-

rível acrescentar a estes últimos um e mudo, se são finais

de palavra.

2.° Somente se empregará o li inicial e o dos grupos

portugueses Ih, nh, eh.

3.** O som de x em xadrex será sempre expresso por

X, reservando-se eh para o eh castelhano e inglês, quer o

pronunciemos com rigor, quer lhe substituamos o valor

do X.

4.° Transcreveremos o som do k antes de a, O, u, ou

consoante, em geral, por c, e antes de e, i por qu ; e se-

melhantemente o gu substituirá ge, gi quando o g se

profira como em (jnerra, guinda.

5." O som do j e o do g antes de e, i, será sempre

representado por j, que indicará também a pronúncia do j

inglês, quer este se profira rigorosamente, quer se acom-

mode á pronúncia portuguesa.

6." O k poderá ser empregado na transcrição dos al-

fabetos esclavónicos, em substituição de c e qu, para que

a transcrição fique mais em harmonia com a ortografia das

línguas esclavónicas que se escrevem com o alfabeto ro-

mano, como o polaco e o boémio ; esta faculdade pode

ampliar-se ao finlandês, húngaro e outras línguas anáricas,

que, em ortografias romanas suas, desta letra façam tal uso

exclusivamente.

7.° E sempre preferível o emprego de ç (ee, eí) ao do

S, que pelos seus muitos valores em português é susceptí-

vel de se prestar a má interpretação. Todavia, na transcri-

ção dos alfabetos esclavónicos usar-se há s (e S3 mediais),

para ficar em harmonia a transcrição com a escrita do

boémio e do polaco, como se advertiu com relação ao k.
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8.0 Serão absolutamente banidos das transcrições y,

w, que serão substituídos por ^, u. Nesta conformidade, de-

verão escrever-se com i, e não com y, os nomes brasílicos

em que figura esta última letra, em muitos dos quais foi

introduzida no tempo em que o i semivogal se escrevia

com y, acumulando nestes, como disse já, ^ esta letra três

funções : essa ; a da representação de uma vogal especial

do tupi-guarani equivalente ao y polaco, de que prescin-

diremos ; e a de * acentuado, como acontece na escrita

tradicional do concani e outras líuguas da índia, nas quais

terá de ser igualmente substituído pelo i, acentuado quando

for necessário. Somente se admitirão y e w em nomes eu-

ropeus, não romanizados, em que estas letras figurem, e

jamais na indicação da sua pronúncia.

9." Nas línguas africanas, e em outras nas quais o

fenómeno se produza, a nasalização especial das consoantes,

pela prótese de uma consoante nasal com elas homorgánica,

deve expressar-se antepondo-se uma vogal a essas consoan-

tes nasais, com as quais ficará formando sílaba, como em
Angola por exemplo: devendo dar-se a preferência á vo-

gal e, nos nomes que não estiverem ainda aportuguesados,

por isso que qualquer das vogais «, i, u, tem nelas, em mui-

tos vocábulos, valor de preficsos significativos.

10.° Nas transcrições que houvermos de fazer de alfa-

betos estranhos, e bem assim na indicação da pronúncia,

nsaremos o m final como correspondente ao ng germâ-

nico, ou n gutural (h), imitando os nossos escritores anti-

gos que, como vimos, com tal valor o empregaram na es-

crita de vocábulos malaios, chineses, etc. Quando, porém,

a vogal anterior for a, usaremos ã (a com til), e não am,
que em português, como já adverti, vale por ão final átono,

Veja-se a pájinas 87.
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e poderia induzir a erro. í^ía realidade, a diferença acústica

entre fhuj alemão e fnii portiio^uês, por exemplo, 6 tenuís-

sima, como o 6 entre Uinfi e la, como o é entre ung dina-

marquês e um.
11.** A indicação do valor do ng germânico medial

será ng, correspondente ao ng português de longo, e a de

nk, nc, nque, nqiii, correspondentes a estas letras nos vo-

cábulos franco, tanque, chinqvilho. Estas vogais antes das

guturais c e g, ficarão tendo a mais, apenas, a nasaliza-

ção, que aliás é frequente assumirem em tal situação, era

muitos dialectos alemães.

12." A nasalização poderá ser expressa sempre pelo

til, na pronúncia. Pode, todavia, representar-se também

por m. com todas as vogais que não forem a, quando fi-

nal, ou antes de b, p, substituindo-se-lhe n antes de outras

consoantes.

Farei aqui algumas considerações sobre a transcrição

de nomes pertencentes a algumas línguas asiáticas.

Dos povos civilizados extra-europeus, com que nos

achámos em contacto por virtude das navegações e conquis-

tas que fizemos a contar do século xv, são os mais conspí-

cuos os índios asiáticos, e os árabes ou outras gentes de

civilização islamítica. Qualquer destes povos tinha escrita

sua, á qual os nossos escritores e cronistas pouco ou nada

atenderam na representação que fizeram dos vocábulos ou

nomes próprios que tiveram de mencionar; e se o árabe

podemos dizer que foi suficientemente conhecido dos nos-

sos para que nos deií^^assem uma base, melhor ou peor, de

transliteração portuguesa, o mesmo não podemos referir

com relação aos variados idiomas que eles encontraram na

índia, a grandíssima maioria dos quais tinha escritas suas,

a que os nossos permaneceram, para assim dizer, de todo

estranhos. Na verdade, não excede muito dois decénios que

os meios de estudar a preceito a principal das línguas ári-

17
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cas da índia estão estabelecidos na capital do reino, se

6 que afoutamente nos é licito apelidarmos escola de filo-

lojia indica os esforços desinteressados, intelijentes e cons-

tantes de um indianista de subido valor e merecido con-

ceito entre os seus pares, mas cujo inílucso, por diversas

causas que não vem para o meu caso mencionar, não tem

por emquanto logrado assentar definitivamente em bases

firmes essa escola, da qual diríamos que o é sem escolares,

que verdadeiramente a tenham aproveitado e possam per-

petuar.

Nos seus já numerosos escritos o lente do Curso Su-

perior de Letras a quem me refiro, após algumas pequenas

hesitações, ficsou dois sistemas gráficos portugueses para a

representação dos vocábulos escritos em caracteres devaná-

gricos, um deles puramente científico, e o outro usual; e

eu próprio timidamente adoptei um no noaienclator que

acompanha a 1.* edição da História Universal do Prof.

Consiglieri Pedroso. You examinar meúdamente agora os

dois primeiros, e verei se de ambos se podem deduzir trans-

crições que, obedecendo aos princípios de fidelidade ao sis-

tema comum de escrita portuguesa, sirvam tanto para a es-

crita usual, como para a rigorosa transliteração do silabário

devanágrico, que ainda hoje ó aplicado na índia portuguesa

ao concani, cumulativamente com o alfabeto romano, este,

em documentos oficiais sobretudo, na citação de nomes in-

díjenas inseridos em português, mas que também já tem

sido empregado em texto.

As particularidades fonéticas mais gerais das línguas

áricas da Índia são bem conhecidas, e sem exajeração

pode dizer-se que a todas elas são comuns. Com pequenas

omissões, e ampliações, na maior parte artificiais e princi-

palmente de orijem europeia erudita, os diferentes silabá-

rios copiam-se letra a letra; são meras evoluções cursivas

de um ou dois sistemas iniciais análogos, e representam os
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mesmos sons, com pequenas excepções apenas, locais, ou

procedentes de modificações ou evoluções fisiolójicas, devi-

das à fonética sintáctica interna, isto é a influência dos

sons contíguos no interior do vocábulo.

A fonética das línguas áricas da índia apresenta os se-

guintes caracteres, que a diferençam não só da portuguesa,

jnas também das demais áricas europeias, ao mesmo passo

que de outras anáricas.

a) Uma ordem especial de consoantes lixguais, ou,

como quere Beames \ a subdivisão das apicais {f, d, n) em

duas articulações, caccmixal e denttal, isto é, um d, t onn
proferido na depressão que das genjivas separa o palato

duro, e outro produzido na superfície interna dos dentes in-

cisivos superiores : ao passo que o t das línguas congéneres

europeias é articulado num ponto qualquer intermédio des-

tes dois, em umas mais dentro, era outras mais fora, com-

preendido sempre, porém, na parte convecsa que precede

essa depressão.

As apicais portuguesas e as espanholas são das mais

deanteiras, ficando o seu ponto de articulação muito prós-

simo do das dentais indicas, com as quais acusticamente se

confundem quási, e assim parece que são igualmente as escla-

vónicas; sendo as germânicas, e também as francesas, mais

fundas, e as inglesas, principalmente, verdadeiras subcaca-

minais, como é o r brando, de mro em português e castelhano.

b) Um grupo especial de consoantes, ditas aspiradas,

que compreende as explosivas de todas as cinco ordens,

GUTURAIS, PALATAIS, CACUMINAIS, DEXTAIS 6 LABIAIS, aO todo deZ,

visto que em cada ordem há duas aspiradas, correspondendo

ás respectivas téntjes, sonora e surda (d^ í, por exemplo).

1 «A COMPARATIVE Ga.v:*IMAR OF THE MoDERN ArYA.N LaNGUAQES

OF Índia», Londres, 1872, vol. i, p. 231-246.

*
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c) Ausência de fricativas sonoras, orijinária ou evo-

lutiva, mas que parece ter sido dominante no sánscrito

clássico e no védico, sendo a sua manifestação posterior em
algumas das línguas modernas muito restrita, e não pos-

suindo os silabários símbolos apropriados á sua expressão

gráfica.

d) Constituição de todas as fricativas linguais [ss)

em um grupo especial, ficando assim independentes das

ordens orgânicas; arrumadas organicamente, porém, ao

cabo do silabário, após as duas semivogais, palatal e la-

bial, e as duas ancípites, /, r, também consideradas semi-

vogais, grupo que compreende uma aspiração sonora.

Nos trabalhos mais recentes de fonética vai-se mani-

festando a tendência a constituir essas fricativas lingnais

em um grupo distinto, com o nome de sibilantes, conside-

rando-se como as fricativas correspondentes ás explosivas

í, d somente os dois valores, surdo e sonoro, do th inglês

(í/zank, thíít). E inquestionável, todavia, que podemos pro-

ferir í e rf em pontos em que seria impossível produzir o

th inglês.

O silabário devanágrico contêm três letras para essas

sibilantes, correspondendo a três das ordens, palatal, cacu-

MiNAL e dental, c dois sinais subsidiários que denotam mais^

duas fricativas, correspondentes ás duas ordens extremas,

gutural e LABIAL, afora uma contínua, considerada como

sonora, que se transcreve por h e que represento por Ci

;

as quatro semivogais já indicadas, e ainda três símbolos,

dois designando nasalização de vogal, e o outro uma aspi-

ração final de vocábulo na pausa.

Para assentarmos numa transliteração deste numeroso

sistema de consoantes é necessário examinarmos primeiro a

quanto chega o alfabeto romano, na aplicação que tradicio-

nalmente dele se tem feito em português, começando por

classificar, superficialmente ao menos, as consoantes por-
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tugiiesas, isto 6, por distribuí-las também em ordens e clas-

ses. E o que o leitor verá no esquema seguinte, no qual a

nomenclatura empregada 6 a mais conhecida, e em que foi

seguida em parte a distribuição devanágrica.

Sistema das consoantes portuguesas
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Examinando este quadro, notamos que nos falta, ao

compará-lo com o que expus a respeito do silabário deva-

iiágrico, uma ordem quási enteira, a das cacurainais, lia-

vendo desta articulação apenas o r (que melhor se dirá

subcacamina]), compreendido na classe das semivogais;

carecendo-se igualmente de símbolos para a figuração da

nasal gutural, das fricativas gutural, cacuminal e (bi^)la-

bial, e para a aspiração íinal, bem como para todas as ex-

plosivas aspiradas, se bem que existam aspiradas surdas

em quasi todos os dialectos portugueses, antes de -e, -io^ -o

finais átonos, como em fico, tope, pátio.

O Prof. Vasconcelos Abreu, a quem me referi, adop-

ta uma transliteração científica que lhe 6 própria: ó mono-

gramática, com excepção dos símbolos reservados para as

aspiradas, a que dá como expoente oh; e parece-me que,

á parte este último expediente e a notação de que se ser-

ve para as duas semivogais, labial e palatal, pode ser con-

siderada iri-epreensível, levando vantajem ás inglesas, ale-

mãs e francesas. O próprio emprego do h como diacrítico

designativo do segundo elemento das aspiradas, imitação dos

sistemas geralmente seguidos, tem sido por ele reprovado

no curso de sánscrito, preferindo-lhe, como é de razão, a nota-

ção de Bopp por meio da vírgula invertida ('), sobrescrita

ao símbolo designativo da ténue correspondente. A conti-

nuação do uso do h para tal fim, por parte do douto pro-

fessor, é apenas devida ao respeito por uma tradição, mais

inglesa que alemã, ainda mal que muito radicada, e tam-

bém a coerência com o seu modo anterior e já conhecido

de indicar essas consoantes. O emprego da vírgula inver-

tida, ou espírito áspero da escrita grega, tem sido restabe-

lecido por foneticistas alemães e escandinavos, e 6 de con-

jecturar que tarde ou cedo obterá a primazia.

Na transcrição científica do sr. Y. Abreu as palatais

são designadas com um ponto sobrescrito aos símbolos das
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guturais, em harmonia com o do *', vogal palatal ; as cacu-

miiiais com um ponto subscrito ás bases das dentais, t, í/, «,

a figuração mais aceita desta articulação desde Bopp, e á

qual só fojem os moderníssimos foneticistas da escola in-

glesa, que repelem os diacríticos, era razão de não sei que

preconceito, cuja orijem deve ser a ausência de tais expe-

dientes gráficos na ortografia inglesa, preconceito que ás

demais nações não importa de modo iieiihum acatar. A
não ser que se criem letras novas, ou se modifiquem as

existentes, é sem dúvida, em princípio, muito mais racio-

nal o uso de sinais indicativos de modificação sobrepostos

ou sotopostos ás letras, expediente que está em perfeita

conformidade com a evolução do abecedário romano nos

diversos povos que o teem adoptado, do que o sistema de

agrupamentos de duas ou mais letras para a indicação de

um som, de que tanto usam e abusam os foneticistas in-

gleses, mofando desassisadameute dos que denominam dot-

mal-ers^ os quais, mesmo sem sobrescrito, se conhece se-

rem os alemães. Max Miiller e a sua escola designam as

cacuminais com í, f/, n itálicos, mas teem tido poucos ou

nenhuns imitadores fora de Liglaterra.

Ás sibilantes dá o sr. Y. Abreu por símbolo o s, mo-

dificado com o ponto, em conformidade com a figuração

das palatais e das cacuminais, isto ó, sobrescrito ou subscri-

to, conforme a articulação que as produz, e semelhante-

mente ás nasais, cora excepção da labial m^ e da gutural,

que é representada por w cortado diagonalmente da direita

para a esquerda (w), diacrítico este último que lhe serve,

inscrito no h, para denotar a aspiração final, denominada

vissarga. As semivogais labial e palatal são respectiva-

mente designadas por v e j, o que ó a notação usual alemã,

mas tem seus inconvenientes em português, por isso que

neste essas letras valem pelas fricativas sonoras lábio-den-

tal e palatal.
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Aplicou também o Prof. Vasconcelos Abreu uma no-

tação vulgar e metódica á transcrição do devanágrico, na

romanceação dos vocábulos ou nomes próprios que teve de

empregar no seu excelente livro A Literatura e a Reli-

oiÃo DOS Árias na Índia, muito simplificada com relação á

transliteração rigorosa de que falei agora. Consiste a sim-

plificação nos seguintes artifícios, que estão qúasi em har-

monia com a ortografia portuguesa ali seguida, a qual é,

com diferenças de pouca monta no sistema de acentuação

gráfica, a que eu emprego e defendo aqui.

Consiste, pois, o sistema nos expedientes seguintes:

1." supressão do ponto subscrito das cacuminais, não fican-

do portanto diferençadas das dentais, /, íZ, n; 2,° elimina-

ção do /^, símbolo da aspiração em todas as explosivas as-

piradas; 3." conservação do h inicial; 4.° transcrição das

sibilantes cacuminal e palatal por ./;, com o valor do x ini-

cial português; 5.» substituição de ç (cc^ ci) a s medial entre

vogais, para evitar a pronunciação ^, por exemplo em Via-

ça por Vjasa; 6.° substituição de i aj antes de vogal, do

que é exemplo o nome agora citado; T.** substituição de k

por c antes de a, o, u^ ou consoante, e por qu antes de e

e i, e adjunção de ?,í a g antes de e, i, em conformidade

€om a ortografia portuguesa; 8.° representação por ch^ j e

nh das explosivas e da nasal palatais, com o valor que es-

tes símbolos teem em português; 9.° substituição de m ou

n ao aniLssuara (nasalização) facultativo.

A simplificações e modificações análogas foram subme-

tidos os nomes gregos e latinos, para concordarem na sua

escrita com a portuguesa ali empregada, e a acentuação

dos vocábulos sanscríticos foi regulada também pelos mes-

mos princípios que rejem a clássica em português, com a

excepção única de se acentuarem as vogais finais longas;

excepção apenas aparente, todavia, pois que os vocábulos

latinos, tomados em geral do acusativo, estão truncados em
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português : por exemplo, pintor^ que, como é de todos sabi-

do, não representa o nominativo píctor, mas o acusativo

pictóre{m).

Esta transcrição e esta romanização teem bases segu-

ras, são regulares e harmónicas, e sobre esses expedientes

apenas apontarei algumas modificações que me parecem

atendíveis.

O primeiro reparo que se oferece é que na ordem das

cacuminais se abre uma excepção á sua identificação com a

das dentais, ao romanizarem-se, com manter-se a diferença

entre .v, x^ acumulando em consequência disso esta letra

duas funções, visto servir também para a sibilante palatal,

ordem esta que, enteira, tem representantes na transcrição

do autor. Por isto se me afigura que a identificação de to-

dos os símbolos da transliteração rigofosa das cacuminais

aos das dentais, incluindo o da sibilante, tornaria mais re-

gular a passajem de um ao outro sistema, cifrando-se ela,

em tal caso, na simples eliminação do ponto subscrito.

Com respeito ás palatais, o x ò excelente figuração da

sibilante, o eh da explosiva surda, pois está em harmonia

com a tradição hispânica.

Direi ainda que, a querer-se manter a transcrição com

ç, do s dental intervocálico, fora melhor que ela permane-

cesse constante, quer inicial, quer medial, transliterando-se

deste modo, a exemplo dos nossos antigos escritores, çuaiám-

vara, Çaraçuati, anunácica^ etc.

Um outro modo de transliteração, que apontarei ape-

nas, seria o de figurar a dental por p e a cacuminal por s,

tendo-se nesse caso em atenção os valores tradicionais des-

tes símbolos na Península, de que ó exemplo a pronúncia

transmontana destes dois caracteres, dos quais o s é sub-

-eacuminal, e o p ginjival, como já tenho advertido.

Num sistema de ortografia portuguesa etiraolójica, na

acepção comum em que esta denominação ó tida, eu pre-
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feriria o g ao j para expressão da explosiva branda, o que

daria á transcrição grande conformidade com a evolução ro-

mânica do g latino. Como, porém, este símbolo por ambíguo

foi desterrado da ortografia do livro no texto português,

resta só o j para a transcrição da explosiva palatal sonora,

com a pronunciação que tem em português, qualquer que

seja ou haja sido a da letra devanágriea que ficará repre-

sentando.

Por outra parte, parece-me completamente inútil a fi-

guração da nasal palatal por nh, em Panchatantra, por

exemplo, escrito p.elo autor Pantioliatantra, não só porque

o nome deixa de ficar romanceado na escrita e na pronun-

ciação, que deve ser em português panchatantra, mas tam-

bém, porque tal transcrição é um desvio do método seguido

pelo próprio autor, que identificou ao dental o n gutural;

acrescendo, para mais nos aconselhar á identificação com-

pleta das nasais das quatro primeiras ordens em um sím-

bolo único, n, o facto, que nenhuma delas pode ser inicial

de vocábulo, sendo as únicas nasais iniciais em sánscrito

o n, dental, e o m, labial. Além disto, todas elas depois de

vogal podem ser representadas na escrita pelo auussuara

facultativo ('), que, a não ser final ou estar antes de la-

bial, será sempre transcrito por 71.

Com referência á romanização da ordem das dentais,

apenas observarei que me parece preferível a p a duplica-

ção do .s medial, assim Víassa, não Viaça.

O sistema vocálico representado no silabário devanágri-

co é simplicíssimo. Consta de três vogais primárias, extremas,

a, i, u, das suas respectivas longas ã, l, u, correspondentes

ás três ordens de consoantes gutural, palatal e labial; e si-

metricamente de mais duas, em relação com as duas res-'

tantes ordens de consoantes, cacum.lnal e dental, e que cos-

tumam ser transliteradas pelas bases r, l, modificadas com

um diacrítico qualquer subscrito, em geral um ponto, por
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Lépsio com o círculo ou cifra, e pelo Prof. Vasconcelos

Abreu com a cedilha orijiiial devaiiágrica. Qual fosse o

valor fonético desses símbolos não está bem averiguado, e

estas variadas transcrições são todas puramente convencio-

nais. Rask atribuía-lhes por conjectura os dois valores do

cK. francês (feciíado e aberto), de (fjeii para a vogal cacu-

niinal, de (p)eu(r) para a dental. A regularmo-nos pelas

leis do saniprasisárdua'^^ seriam elas análogas respectiva-

mente aos grupos átonos er, el das linguas germânicas, e

i'> esta a teoria dos indianistas alemães ; a dos ingleses con-

idera-as iguais a ri, 11, pronunciação que parece ser a

mais comum na índia, e dessa apreciação partiram trans-

crições tais, como a que deu a forma já univei-salmente

adoptada Rigveda. Além destes dez símbolos de vogais,

pois há também longas Correspondentes á cacuminal e á

dental, apresenta o silabário devanágrico mais quatro carac-

teres, representativos de sons que, segundo a teoria dos

gramáticos Índios, resultavam das leis do guna e da vrídi,

isto é, da roboração das vogais dos radicais pela preíicsa-

(.'ão de um a ou de dois aa ás vogais i e u, produzindo

portanto essas operações ai, au, aai, aan, todos quatro

onsiderados ditongos, figurados por monogramas, e repre-

sentados geralmente por e, õ, ai, au, e pelo Prof. V.

Vbreu por e, o, ce, 30, na sua transliteração rigorosa; por

. o, ai, au, na romanceação dos nomes índios. Os dois úl-

rimos símbolos nada teem inconveniente como pura translite-

ração do devanágrico, pois que evidenciam artificialmente

I processo de vridização, isto ó, da adjunção de um se-

:undo a ás vogais i, u, já gunizadas em e, o. A pronun-

riação preceituada pelo douto lente do Curso Superior de

1 Conversão da semivogal na correspondente vogal homorgá-

nica, por supressão da vogal que a afectava; assim, ua: u; ra: r

vogal, la: l vogal, isto é, f'/. Çr.
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Letras para os quatro símbolos ó a de ê, ô, «?', ài/^ e,

posto que seja a geralmente admitida na Europa, é me-

ramente conjectural. O facto é que os pánditas pronun-

ciam a/, au^ quási como nós em português o ai do verbo

ensmar, e a contracção «o, da preposição a e do ar-

tigo o.

Teiiho como preferíveis na transliteração rigorosa as

transcrições poligramáticas ai, au, ãi, cm, ou mesmo aai,

aaii, para os dois últimos elementos, com os valores de ai,

âu, ài, cm, que muito facilitariam as regras do guna e da

YRiDi; desterrando-se os monogramas e, o, isto ainda quando

se conservassem os valores de e, o: é sabido que ai, au

em francês valem de há muito por vogais simples, e que

os seus valores de e, o, uma vez aprendidos, não oferecem

embaraço algum á quem lê.

Com relação aos valores de ê ô, fechados, e não è, d

abertos, também se me aíigura inútil a distinção, que pro-

vavelmente se não fazia, pois que havendo uma só dessas

vogais em cada série, e para a palatal, o para a labial, ó

de presumir que elas tivessem valor médio, como teem em
castelhano.

Dito isto com referência á rigorosa transliteração, bas-

tará acrescentar que na romanceação a pronúncia admitida

pelo Prof. V. A. de e, o (indiferentemente fechados ou

abertos), cíi, nu está perfeitamente estabelecida, e que a

escrita se lhe deve acomodar.

As duas semivogais palatal e labial transcreve-as o

Professor na romanceação conforme os valores que llies

atribui na leitura do texto devanágrico, e que são os ge-

ralmente adoptados, isto é, a palatal sempi-e por i, e a la-

bial por 'V quando inicial de vocábulo ou medial entre vo-

gais, e por u depois de consoante.

A um erudito índio me pareceu ouvir esta última, no
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Ingresso de Estocolmo ', sempre proferida como ic dialec-

ll alemão, isto é, como um v bilabial, ou b fricativo me-

dial portug-uês e castelhano, e esta era justamente a pro-

nunciação dada, mesmo ao r dos vocábulos portugueses,

pelo falecido Prelado de Moçambique, José Caetano Goií-

(,'álvez, natural de Gôa, a quem muitas vezes a ouvi, tanto

nestes, como nos concanis, É claro que não temos de aten-

der a tal minúcia na romanceação, e que é conveniente

manter-se nos nomes índios a dupla transcrição por v e por

H, análoga á que se dá com os vocábulos derivados do la-

tim, por exemplo, em suave de suauis, usualmente escrito

suavis.

Substituo, de acordo nisto, repito-o, com o abalisado

iudianista, ao h, diacrítico das aspiradas, a vírgula elevada

voltada ('), restabelecendo uma notação que tem a auto-

ridade de Bopp, e que é muito de sentir haja caído em
desuso.

Efectivamente, e já o disse algures^, o emprego do

h para tal efeito 6 impróprio, não só porque dá aos vocá-

los árieos da Índia uma extensão enorme e ura aspecto

híspido, mas tairibém porque figura uma inexactidão— a

frequência de uma letra, que ao contrário ó raríssima. E
se estas razões não fossem já de si ponderosas para o res-

tabelecimento da notação primitiva dos indianistas euro-

peus, haveria ainda a acrescentar que não está de todo

averiguado que as aspiradas sonoras con-espondam fisioló-

jicamente a ditongos consonánticos de subjuntivít/í, e por-

tanto essa transcrição pode ser, além de uma infidelidade

iáfica, uma falsidade fonética. Por outra parte, se no he-

laico parece provável que as actuais fricativas finais de

1 O oitavo Internacional dos Orientalistas, em 1889, realizado,

em parte em Cristiánia também.

2 «Positivismo», t. in, p. 340.
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sílaba, denotadas pela supressão do dáguex, ou ponto in-

terno, que afecta as correspondentes explosivas, y, b, í, d,

/.•, 9, iniciais de sílaba, tiveram como antecedente as aspi-

radas destas explosivas ; nas línguas da índia tais fricati-

vas, com excepção talvez da labial surda, e ainda da gu-

tural surda, que antes é uma africata^, não se produziram

;

e portanto a escrita ph_, bh, th, dh, kk, gh não tem nelas

a vantajem de expediente convencional, que a favorece

naquela língua semítica, para a qual ainda assim somente

os grupos formados com os símbolos das explosivas surdas,

ph, th, eh, {kh) mereceram geral aceitação, porque repro-

duziam a representação latina, já para eles tradicional, dos

símbolos gregos das aspiradas surdas dos três órgãos, labial,

lingual e gutural.

Como já adverti (a pájinas 55), Yolney rejeitava a pon-

tuação massorética, e conseguintemente, a lei, denominada

por uox memorialis, beghadhkephath, palavra he-

braica adrede inventada e convencional, em que se conteem

as letras do alfabeto hebraico, (b e o a d k e p a t) que in-

dico por versaletes, diferençando-as das vogais, e a que,

segundo a interpretação e doutrina da Massora, se acres-

centava o dáguex, para que entre vogais conservassem o

valor de iniciais, isto 6, como se disse, b, g, d, k, jj, t, e não

o das fricativas homorgánicas, que sem ele, devem assumir

depois de vogal. É facto que, mesmo iniciais, k, p, t, foram

pelos escritores e transcritores gregos cristãos, representa-

das por y.^<p, í), e por eh.; pll, th. pelos romanos, o que,

era certo modo, dá razão a Yolnej em lhes recusar o valor

de ténues. A tese é importante, e mais o será se se tiverem

em atenção as correspondências fonéticas dessas letras em

"• Sobre a significação destes termos técnicos, veja-se a Parte i

da Exposição da pronúncia normal portuguesa, Lisboa, 1892, editada

pela Sociedade de Geografia de Lisboa, e escrita pelo autor.
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outras línguas semíticas, mormente o árabe; desviaria, po-

rém, o autor do assunto principal que tem em vista nesta

obra, e pouco interessaria aos leitores a quem ela é des-

tinada.

Sobre os alfabetos semíticos, por não alongar mais

este capítulo, remeto o leitor para as considerações preli-

minares dos Textos em aljamia portuguesa, do snr. David

López, já citados, onde se propõe uma transcrição portu-

guesa, baseada na tradição nacional, e com cujas feições

típicas quási em absoluto me conformo. Yeja-se também,

do mesmo arabista português, o substancioso artigo, publi-

cado na «Revue Hispanique» de 1902 (p. 36 — 74) intitu-

lado TOPOXTMIA ÁRABE DE PoRTUGAL, Oudo êsSC pOrtUgUeSÍS-

simo e racional sistema é posto a prova por quem possui

enteira competência e autoridade para o recomendar.

Por dificuldades tipográficas indicarei na tabela se-

guinte o silabário devanágrico por meio de números de 1

a 52, o derradeiro dos quais representa a última letra do

referido silabário, conquanto o seu emprego em sánscrito

se limite ao védico. Tal letra, modificação evidente da que

designa o l dental, ó ainda usada na escrita do marata e

do concani, com o mesmo valor que naquele idioma literal

se lhe atribui. O leitor, que mais ampla informação desejar,

pode com muito proveito consultar o Curso de literatura e

LÍ-VGUA sÂxscRiTA CLÁSSICA E VÉDICA, Lisboa, 1881-1898, dois

volumes, pelo Professor Gruilherme de Yasconcellos Abreu.
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Transcrição comparada do silabárip devanágrico

Figuração portuguesa
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(exposto a pájinas 25Õ-257) aos vários idiomas menciona-

dos antes, e a alguns outros escritos com os caracteres roma-

nos. ISÍa l.a coluna iucluíram-se as letras e suas modificações

e combinações nas ortografias de cada língua; a 2.* contém

a designação dessas línguas ; a 3.* os valores das letras e

mais sinais próprios de cada uma ; e a 4.» a escrita comum,

que, a meu ver, convirá estabelecer como geral para indicar

a pronúncia aprossimada e servir de base ás transcrições

usuais de outros sistemas gráficos. O hífen (-) anteposto a

qualquer letra, òu combinação, indica o seu valor como

final de sílaba, ou vocábulo
;
posposto, que esse valor é

exclusivamente o inicial; letra ou combinação entre dois

hífenes (- -) expressa que o seu valor é o que assume

quando é medial, principalmente entre vogais. Os outros

sinais de transcrição ficaram já conhecidos pelo que antes

se expôs.

As imitações obedecem ao princípio, já expendido, de

introduzir o menor número de sons estranhos ao portu-

guês, com a excepção dos que são conhecidos pelo francês,

e menos ferem o nosso ouvido como exóticos, por estarmos

a eles habituados. Não incluo na tabela, como se verá, os

fonemas áricos da Índia, nem os arábicos, sobre cuja re-

presentação ficou já dito o suficiente.

São duas as aplicações da Tabela: a primeira ensinar

o modo de romancear nomes estranhos; a segunda minis-

trar a transcrição portuguesa daqueles de que seja neces-

sário indicar a pronúncia convencionalmente aprossimada.

É manifesto que tanto do francês, como principal-

mente do inglês, atentas as suas grafias tam apartadas da

pronunciação real dos vocábulos, apenas são apontadas as

feições mais gerais do valor de cada letra, ou combinação,

o que em nada, porém, invalida a utilização do quadro ,^

tanto para os demais idiomas, como para estes dois.
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-Quadro geral e resumido de todas as letras romanas
e suas modificações

Letras
e sinais
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Letras
e sinais

aau.

ãu.

ày.

b.

-b.

ca, CO, cu.

ca, CO, cu.

ça, ço, çu.

ce, ci.

ce, ci.

ce, ci.

ce, ci.

eh.

eh.

eh.

c'h.

che, chi.

chs.

cia, cio, ciu,

-ck.

et.

es.

cz."

cz.

C-.

-c.

c.

Idiomas Valores .Transcrição Observações

holandês. àu. au.

alemão. ói. ói.

finlandês. éii. especial, quási éi.

geral.

ai., hol., cat,, es- p. b (p).

clavónico.

port., cast., cat., k. ca^eo^cu

ital., rom., fr.,

sueco, nor.,din.,

ai., hol., vas-

conço. '•

húng.,boém.,pol., tç. ç. imitação.

port., fr., cat., ç. ça, ço, çu

vasconço.

port., fr., cat., ce, ci^ ce, ci.

vasc, ingl.,

castelhano. som especial, ce, ci. imitação.

ai., húng., boóm., tç. ce^ ci. imitação,

polaco.

ital., romeno. tche, tchi. che^ chi. imitação.

cast. , valenciano, eh. eh.

ingl., húng. (an-

tigo).

francês. x. x.

ai., hol., pol.,boé., (y cast.). ca, co, cu. imitação,

escocês.

bretão. {j cast.). ç, qu. imitação.

it., romeno. ke, ki. que, qui

alemão. ks. es.

it., romeno. ícA(a, o, u). cha, cho,

chu.

ingl., ai., sueco.
.

A;. c.

pol. , boe. , húng. çk, çk.

húngaro. teh. eh. imitação.

húngaro. tç. ç. imitação.

polaco. tch. eh. imitação.

polaco. tci(a.). ti(a). imitação.

polaco. tçi. t. imitação.

boémio. teh. eh. imitação.

*
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Letras
e sínaiB
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JLetras

6 sinais



ORTOGRAFIA NACIOXAL 279

Letras
e sinais

h.

lij.

-h.

i.

i.

i-,

-i.

í.

i.

1

1

ii.

-in

ie.

ie.

-le.

ie-.

ieu.

jg-

ij-

in.

ille.

j-

j-

j-

j.

k.

Idiomas

fr., italiano.

germ., rom., escl.

sueco, nor., dia.

ai., etc.

geral.

holandês.

inglês.

inglês.

húngaro.

romeno.

remeno.

português.

Valores

nh,

h aspirado.

y cast.

uullo.

i.

è.

i.

ài.

ii.

ii.

i.

*•

ii.romeno,

germânico,

ai., hol., francês,

escl., cast., ital.,

finlandês,

inglês,

inglês,

holandês,

catalão,

holandês,

fr.

fr.

port.jfr., cat.,rom,

ingl.

ital., ai., hol., es-

cand.,háng.,finl.

cast. especial. j. proferido como em
port.

germ.,escl.,húng., k. c, que, qui. ...... ^

.

finl.

kj,ki,ko,ky. oscand. , tch,tchi^tchõ^ chichi, chõ, imitação.

tchii. chii.

geral. l. l-

pol. Ih. Ih. ,. =

pol. /. U imitação.

port., prov. Ih. Ih.

*è, ié.

i.

ai.

iu.

teh.

èi.

ce.

ie.

J-

dj.

y cast.

Transcrição Observações.

nh. ,. .

k. pôde supprimir-se

^. imitação.

supprime-so.

i.

e.

i. imitação.

ai.

.«'. longo.

t. imitação.

i. nos ditongos. .

im.

ii.

itn. imitação.

*'.

iè^ ié. , ..

.

i. imitação.

ai.

iu.

eh. imitação.

èi, éi.

een.

ie. imitação.

J- ^'

j. imitação.

*'. imitação.
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Letras
e sinais

11.

u.

ly.

m.

-m.

-m.

-m.

n.

-n.

-n.

n.

-n.

n.

-ng-

-ng.

nh.

nie-.

ny-

o.

o.

o.

0-.

0-.

o.

Idiomas Valores

cast., cat, valen- Ih.

ciano, vasc.

galês,

húng,

geral.

geral, excepto:

fr., port.

transcrição,

geral.

gera], excepto:

port., fr.

cast., valenciano,

vasc.

pol.

boé.

germ.

germ. medial.

Ih.

m.

me.

nasalização.

ng germ.

n.

ne.

nasalização.

nh.

nh.

nh.

especial.

ngg.

ngk.

nh.

nh.

nh.

o.

o.

ai.

port., prov.

pol.

cat., húng.

geral.

cat.,cast.,ital.,al.,

hoL, escand.,fr.,

ingl.

ingl. ou.

ingl. ò.

ingl. òò,

port., cast., cat., ò.

fr.,esoand.,escl., -

romeno,

ingl., sueco; cat., u.

port., (átono).

cat., italiano. ò.

cat., cast., vasc. ô.

polaco. u,

húngaro. ou.

Transcrição Obervaçõe»

Ih.

çl. imitação.

Ih.

m.

'me, mm. final.

m, "

.

som, lã.

-m, ã. imitação.

n.

ne, nn. final.

-m, -n, ã

nh.

nhe.

nhe.

-m, ã. imitação.

nga, ngo, imitação.

ngu, ngue,

ngui.

ne, nqtie. imitação.

nh.

nh.

nh.

o, ó.

o.

ou.

ò.

ò. ...

ò.

u.

d. . .

.

ô.

u.

ô.
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Letras
e sinais

SZ.

SZ.

t.

t
»'

t.

th.

th.

-th.

-ti-.

-ti-.

-t-.

u.

u.

u.

u.

-u.

U-.

ú.

ti.

ue.

ue,

ue.

uei.

ui.

ui.

ui.

ui.

WÍ
uj.

um.

um, un.

-ung.

uo.

uu.

uu.

uw.

Idiomas

húng., alemSo.

polaco.

geral.

romeno.

boémio.

etimolójico, lat.,

grego e ai.

inglês,

inglês,

francês,

ingl., sueco,

alemão,

geral.

fr., hol., galês,

sueco,

norueguês,

inglês,

inglês,

húngaro,

romeno,

fr., alemão,

inglês.

castelhano,

francês,

port., cast., cat.,

it., ai., íinl.

inglês,

francês,

holandês,

romeno,

húng., polaco,

português,

francês,

alemão.

ital., finlandês,

finlandês,

holandês,

holandês,

cast., catalão.

Valores

X.

t.

tç.

tci.

t.

especial,

especial.

ci.

X,

tç.

u.

U.

especial.

especial.

ià.

â.

uu.

u.

ii.

iú.

uê.

cei.

úi.

iú.

ui.

cei.

úi.

úi.

u.

«.

u.

tió.

un.

ii.

iiú.

úi.

Transcrição

P-

X.

t.

{t)ç.

ti.

t.

t.

d.

ci.

X.

(t)ç.

u.

ú.

ú.

u.

iú.

â.

u.

u.

ii.

iú.

uê.

cei.

úi.

iú.

iii.

cei.

úi.

úi.

um.
oen.

-um.

uò.

u.

u.

u.

ui.

Observações

imitaçSo.

imitação,

imitação.

fr. tw.

imitação,

imitação.

imitação.

longo.

nos ditongos.

som especial,

imitação.

longo.
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Idiomas Valores Transcrição Observações

V.

V,

V-.

-V-.

W-.

-w.

"VV.

"W.

w.

w.

wsk.

X.

X.

X.

X.

X.

X.

X.

X.

y.

y.

y-

y-

y-

-y-

y.

y.

y-

y-

yy.

francês.

geral.
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transcrição dos nomes que pertencem a várias línguas que

se escrevem com alfabetos semíticos e outros.

Vê-se pois que o quadro terá de ser muito ampliado

quando se tratar das transcrições de outros sistemas de

escrita, a que não pude atender por agora.

Em relação aos nomes da África portuguesa, sou de

opinião que se siga o sistema de romanceação que foi

aconselhado a p. 17 do Methodo prático para fallar a lín-

gua DA LuNDA, de Henrique de Carvalho, e que com êle

foi discutido pelos snrs. Estêvez Pereira, Yasconcel os Abreu,

e quem escreve estas linlias. Esse sistem_a poderia apli-

car-se igualmente ás línguas da Guiné, e ás cafriais da

Coiitra-Costa, substituindo-se por c, que^ t e j^ os popis-

mos, ou soluços, como os nossos antigos escritores os de-

nominaram, e que são próprios de algumas destas líltimas,

todas as vezes que estiverem antes de vogal, saprimindo-o&

quando acompanharem consoante. Como guia para a trans-

crição pode seguir-se a Gramática das línguas cafriais, de

J. Torrend, livro excelente e de fácil aquisição, acomodan-

do á portuguesa a transcrição do autor ^.

É, pois, este capítulo, por longo que pareça, considera-

velmente incompleto, mesmo com relação aos idiomas que

se servem do alfabeto romano, modiiicado e ampliado, para

a sua escrita. É como disse, um esboço apenas, um pri-

meiro ensaio, um tentámen do método, que se me afigura

mais português e mais singelo, que outros que vagamente

haverão sido apontados. Consegue-se ao menos por êle con-

tinuar a antiga tradição das transcrições portuguesas, que

por todas as raz,ões cumpre, quanto antes, restabelecer,

para crédito da nação.

* A COMPARATIVE GrâMMAR OF THE SOUTH-AfRICAN BaNTU LAN-

GTJAGES. Londres, 1891

.



CAPÍTULO YIII

Conclusões

Compendiando tudo quanto fica dito sobre a simplifi-

cação, uniformização e. correcções da ortografia portuguesa,

resumirei aqui as regras gerais que, a meu ver, devem ser

adoptadas num sistema de escrita, que se possa rigorosa-

mente intitular Ortografia nacional.

Nessas regras encontrará, pois, o leitor o desenvolvi-

mento prático para a aplicação do Sistema, se o quiser uti-

lizar.

Os três preceitos fundamentais que as resumem e con-

substanciam são os seguintes:

I. Tudo o que se diferença na fala tem de ser di-

ferençado na escrita.

II. Todas as j)ronunciações lejítimas devem ser

represeiitadas na ortografia comiim.^ para
que a língna escrita seja uma só.

III. Todos os artifícios etimolójicos inúteis.^ ou

que se não expliquem pela evolução da lín-

gua falada, serão desterrados da escrita por-

tuguesa, como contrários d sua expressão

gráfica.
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«

REGRAS

Letras

1. Proscrição, em todos os vocábulos aportuguesados

e aportuguesáveis, de w e y, quer esses vocábulos sejam

nomes próprios, quer comuns: Venceslcm, vagom^ iate.,

asilo., Policarpo., e n^o Wenceslau, wagon, yaolit,

asylo, Polycarpo. ISTesta regra está pois incluída a subs-

tituição do y etimolójico, valendo por i.

2. Eliminação de h, quer entre vogais, quer depois

de consoante, manteudo-se apenas depois de c, /, w, para

designar-lhes o valor de consoantes palatinas ; e proviso-

riamente quando inicial, por justificada etimolojia: sair.,

eni-preender
.,

pároco., arcanjo^ teatro., Atenas., Rodes., arras.,

aderir., desarmonia, inibir., inábil., ombro., e não, saMp,

empreliender, parodio, archanjo, tlieatro, Athe-

nas, Rhodes, arrhas, adlierir, desharmonia, inhi-

bir, inhabil, hombro ; mas, harmonia., chave, malha.,

ma7icha.

3. Substituição de pli por /", e de oll=/.', por qu

antes de e, i: física, xoôfito, querubim., química, e não

physica, zoophyto, clierubim, cMinica.

4. X representando unicamente o valor que tem

quando inicial, e ainda provisoriamente o de (e)is no pre-

ficso ex, de vocábulos de orijem artificial alatinados: xa-

drex., peixe, luxo; exangue., expor., excepto; mas, ficso., misto.,

e não, fixo, mixto
;
próssimo., e não, proximo.

5. Kedução de todas as consoantes geminadas a

uma só, com excepção de mm, nn, rr., ss., quando tenham

valores diferentes de m., w, r, s: abade., socorro., acender.,

adição, afecto, agravo.^ aludir., flama, anel., aparecer., atitu-

de., admitir, emendar., inocente ; mas, prorrogar., arrojo..
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ussentimento^ cassa^ prossegtdr, emmalar^ ennastrar^ e não,

innocente, prorogar, proseguir, emalar, enastrar.

6. Supressão de todas as consoantes nulas, excepto

qnando as vogais a, e, o, átonas, que as precedem, conser-

vem os seus valores alfabéticos : escrito, dito^ dano^ solene^

mlino, e não, escripto, dicto, damno, solemne, psal-

mo; mas, arção, predilecção^ exceptuar^ e não, ação, pre-

dileção, excetuar.

7. Conservação de consoantes nulas, quando seja fa-

cultativo proferi-las, ou quando hajam de ter valor era vo-

cábulos de afinidade evidente : fjimnásio^ e não, ginásio
;

acto^ e não, atO; excepto^ e não, excetO; Ejipto^ e não,

Ejito, em razão de acção, excepção, ejípcio.

8. Substituição de ge, gi, mediais, por je, ji^ con-

servando-se apenas provisoriamente ge, gi iniciais quando

sejam etimolójicos, quer em palavras primitivas, quer em
derivadas, dentro do português, por meio de preficso: ele-

jer^ rcajir^ rejeitar^ jeito^ e não, eleger, reagir, regei-

tar, geito ; mas com //, Gil (Aegidius), í/esío, gigante,

agigantado.

9. As subjuntivas de ditongos orais decrescentes

serão sempre representadas por «', z<, e nunca por e, O :

pai, paii^ Macau^ céu, judeu^ viu^ e não, pae, pao, Ma-
cao, ceo, judeô, vio ; amais, canais, móis, faróis, con-

cluis^ axiiis, e não, amaes, oanaes, moes, faroes, con-

clues, azues.

10. O i e z<, tónicos, que não formem ditongo com
a vogal precedente, serão acentuados-: saída, saúde ; {Y^yà-

se, no emtanto, páj. 191).

11. Conservação de e=«, o=u, átonos antes de vo-

gal, quer analójicos, quer etimolójicos: cear^ voar, leão,

e não, ciar, vuar, lião, em razão de ceia, voa, latim leo-

nem.
Conservação de e inicial= ^, e de o= i(, quando eti-
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molójicos 011 analójicos: elojio^ orelha, portento, 'porteiro

^

e não ilogio, urelha, purtento, purteiro; cf. jm-ta.

12. Diferenciação rigorosa entre ô e ou: touro^ pôde^

e não, toro, poude.

13. Manutenção facultativa de oi ou o?/, quando as '

pronúncias variem de terra para terra: touro e toiro.

14. Substituição por e de i átono cora o valor de e

mudo, nas palavras de orijein evolutiva: vezinho^ e não,

vizinho; mas, ministério e não, menestério.

14. Distinção rigorosa entre p {ce, ci) e s inicial, ou

ss entre vogais, restabelecendo-se o p inicial onde haja sido

indevidamente substituído por s : paço e passo, rocio^ ros-

sio, Seia, Sintra, sossego, Buçaco, çapato, çarça.

16. Diferenciação rigorosa entre z e s em meio de

vogais : defesa, siso, Luísa, avareza, juízo; e não, defeza^

Sizo, Luiza, avaresa, juiso; portuguesa, portugueses.,

e não, portugueza, portuguezes.

17. Diferenciação rigorosa entre .9 e z final: três,

português, marquês, e não trez, portuguez, marquez;
mas Bíaz, Rodríguez, Marquez, e não, Dias, Rodrigues,

Marques.
18. Diferenciação rigorosa entre x e eh: xá e chá,.

seixo e fecho, buxo, planta, e Micho, estômago.

Acentuação gráfica

19. Todos os vocábulos esdrúxulos serão marcados

graficamente na vogal da sílaba predominante : ápice, fé~

cuia, nêveda, espírito, apóstolo, labrego, túmulo; átrio^

área, água, mágoa, féria, régua, míngiia, póvoa, côdea,

fúria; áureo.

20. Acentuação gráfica em todos os vocábulos agu-

dos terminados em a{s), e{s), o{s), em, ens: aivarais),

fará{s), maré{s), mercê{s), avó{s), avô{s), vintém, vinténs.
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Nesta acentuação gráfica incluem-se todos os monos-

sílabos em a(.s-), e{s), o(.s'), que não sejam átonos: pd{s)^

pé{s), rês, pó{s), 2Jds.

21. Acentuação gráfica de todos os parocsítonos que

não terminem em «(.s), e{s), o{s), ani, em, efis: âmbar,

arnâvel, carácter, fértil, cônsul, Félix, qiaísi, Téiis, Vénus.

22. Diferenciação por meio de acento circimflecso

nas vogais e, o, fechadas, tónicas, de todos os parónimos,

parocsítonos, ficando sem acento marcado os vocábulos

em que essas vogais sejam abertas: sede, corte, mas sede

(z:=séde), corte {== corte).

23. Acentuação marcada excepcionalmente com o

agudo no a tónico aberto da pi"iraeira pessoa do plural do

perfeito do indicativo dos verbos da 1.* conjugação, fican-

do assim diferençada da mesma pessoa do presente: louvá-

mos, e louvamos (= louvámos). Acentuação igualmente ex-

cepcional dos vocábulos i)éla{s), pêlo, 'póla{s), pólo(s), pára

(do verbo 2^«7Y(!r), para se diferençarem áQ pela{s),pelo{s),pê-

lo{s), pola{s), polo{s), para (preposição).

24. Diferenciação, por meio do acento grave, das

vogais abertas átonas à, è, ò, quando haja parónimos em
que elas tenham outros valores : Sabor (rio) e sabor (gosto),

jirègar e pregar (cravar), mòlhinho (de molho) e molhi-

nho (de molho).

25. Emprego facultativo do acento grave sobre o l

ou II, quando, átonos, não formem ditongo decrescente ; e

ainda, necessário, no it de qu, gu, quando se proferir áto-

no: deicida, reunir, ou deicida, reunir; arguir, eloquente.

26. Emprego exclusivo do acento agudo, e não do

circunílecso, para marcar qualquer vogal, á, é, ó, {í, ú),

antes de consoante nasal: conteynporáneo, ânsia, conferên-

cia, fêmea, géfiio, cómodo, cÓ7iscio, e não, contemporâ-
neo; ânsia, conferência, fêmea, génio, cómodo,

cônscio, visto não ser uniforme o valor de tais vogais;
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sendo a única excepção a já apontada na regra 23, dos

pretéritos em -amos. (Veja sobre *, w, por ^, ú^ páj. 166).

Soletração e divisão gráfica doa vocábulos

27. A divisão dos vocábulos simples far-se há sem-

pre por sílabas fonéticas, sem atenção á constituição, mais

ou menos consciente, das várias sílabas que se aficsam a

um radical; entendendo-se por sílabas fonéticas neste caso

os diferentes grupos de consoantes que podem iniciar pala-

vras portuguesas populares.

Conseguintemente, nenhuma sílaba poderá começar

por grupo de consoantes que se não encontre como inicial

de palavra comum, não científica.

Admitido este princípio, conclui-se que todos os gru-

pos que não sejam formados por. uma consoante seguida

de r ou / se repartirão, ao soletrar-se e ao dividirem-se

graficamente os vocábulos em sílabas, pela última das con-

soantes, ficando todas as mais pertencendo á sílaba ante-

rior ; com excepção dos mencionados grupos, em que figu-

ra r ou l como segunda consoante. Eis aqui alguns exem-

plos:

a) a-pli-car, a-gra-var^ vc-zes

b) dis-tin-gtiir, di-rec-to)~, ac-to^ cic-ção, a-dop-ção^

es-pl-ri-to, de-sar-mo-ni-a., ob-sé-qui-o^ abs-tra-ir^ trans-

cre-ver, subs-cri-çno ; ar-roi-o., as-sei-o.

A única excepção é constituída pelo x do preficso ex.^ no

qual esta letra sempre acompanhará o e, quando valer por

is: ex-ac-to^i ex-cep-to.

28. Os ditongos, quer decrescentes e?í, ói^ úi etc,

quer crescentes, eú, oí, uí, etc, são inseparáveis: ai-po^

au-to, neu-tro, lei-to ; meú-do, rul-na, peo-na-jem, ciú-me.

29. Emprego do apóstrofo unicamente em casos de

supressão casual de qualquer letra.
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30. A ortografia dos nomes próprios portugueses oU

aportuguesados, quer locais, quer pessoais, regular-se há

em todos os seus acidentes pelas normas dos demais vo-

cábulos.

Terminarei este livro com a inclusão de vinte e qua-

tro trechos de várias épocas, acomodados á ortografia que

defendo, acompanhandò-os daquela que empregaram quer

os próprios autores, quer os editores e compiladores, con-

temporâneos, ou não, desses escritos. Será desta maneira

menos difícil ao leitor, apreciando a importância das mo-

dificações a que esta ortografia simplicada e sistematizada

os sujeita, avaliar se ela os alterou demasiadamente, isto

é, a ponto de dificultar a leitura, ou deformar em excesso

o aspecto desses trechos. A mim parece-me que não. Se

abstrairmos da maior aplicação e rigor de acentos gráficos,

veremos que o número dos vocábulos, que tiveram de so-

frer escrita diversa, é proporcionalmente exíguo.

Para mais fácil comparação, assinalo, espacejando, as

palavras a que foi necessário aumentar ou alterar a acen-

tuação, em conformidade com o meu plano, imprimindo em
caracteres cheios aquelas em que foram suprimidas ou

substituídas algumas letras; estes últimos caracteres serão

também espacejados, quando nos vocábulos concarrerem

acentos e letras diversas das dos textos.

A ordem dos trechos é cronolójica, do mais moderno

para o mais antigo, pois entendo que, com raras excepções,

pode ser aplicada a Ortografia Nacional a qualquer pe-

ríodo da língua portuguesa, desde o mais remoto até o con-

temporâneo; sendo esta condição penhor, de que, mesmo
no futuro, ela haveria de sofrer pequenas modificações,

quer tenhamos em vista a representação dos dialectos,

quer o desenvolvimento ulterior do idioma comum lite-

rário.
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Séoulo XX

Ninguém por certo ignora a deficiência dos nossos vo-

cabulários, aiiida mesmo dos que melhor cotação têem no

mundo litterurio do nosso país. Quem houver mister qual-

quer elucidação sobre o significado de muitos termos

archaicos, que abundem nas nossas velhas chrónicas e

mais monumentos litterários, e sobre a origem ou eti-

mologia de certos termos tanto antigos (alguns delles

ainda empregados na linguagem popular), como moder-

nos, que a rada passo se nos deparam, ver-se-ha por ve-

zes embaraçado, e não poucas ficará por completo ás es-

curas.

O apparecimento, pois, dum novo Diccionário da lín-

gua portuguesa será sempre para os estudiosos motivo

de contentamento, na persuasão de ver preenchida tam

grande lacuna ou remediadas tam importantes incorre-

cções.

A. A. Cortesão, Subsídios para um Diccionário coíipleto. (His-

TORICÒ-ETYMOLÓGICO DA LÍNGUA PORTUGUESA), Coimbia, 1900.

Século XIX

A orthographia que, para os antigos padres mestres,

era uma parte da grammática, está reduzida actualmente

a um intricado e curioso problema.

Aparte meia dúzia de eruditos, que tomam o assum-

pto a sério, a generalidade dos nossos escritores modernos

observam a orthographia que lhes ensinaram ou aquella a

que se habituaram, preoccupando-se mediocremeute com a

razão do que escrevem.

Todos os escritores estão convencidos de que ortho-

grapham bem e, entretanto, cada qual orthographa de sua

maneira. Como descargo de consciência, suppõem praticar
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Ninguém por certo ignora a deficiência dos nossos vo-

•cabulários, ainda mesmo dos que melhor cotação teem no

mundo literário do nosso país. Quem houver mester qual-

quer elucidação sobre o significado de muitos termos

arcaicos, que abundam nas nossas velhas crónicas e

mais monumentos literários, e sobre a orijem ou

etimolojia de certos termos tanto antigos (alguns dêles

ainda empregados na linguajem popular), como moder-

nos, que a cada passo se nos deparam, ver-se há por ve-

zes embaraçado, e não poucas ficará por completo ás es-

curas,

O aparecimento, pois, dam novo Dicionário da lín-

gua portuguesa será sempre para os estudiosos motivo

de contentamento, na persuasão de ver preenchida tam

grande lacuna, ou remediadas tão importantes incorrec-

ções.

II

A ortogi'afla que, para os antigos padres mestres,

era uma parte da gramática, está reduzida actualmente

a um intricado e curioso problema.

A parte meia dúzia de eruditos, que tomam o assun-

to a sério, a generalidade dos nossos escritores modernos

observam a ortografia que lhes ensinaram ou aquela a

que se habituaram, preocupando-se medíocremente com

a razão do que escrevem.

Todos os escritores estão convencidos de que orto-

grafam bem, e entretanto cada qual ortografa de sua

maneira. Como descargo de consciência supõem prati-
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a orthographia usual, A orthographia usual reduz-se á or-

thographia de cada um, o que dá em resultado cem ou du-

zentas orthographias differentes e quásl todas autorizadas.

Cândido de Figueiredo, Novo Diccionário da língua portuguesa,.

Lisboa, 1899, p. xiv.

" Século XIX

Os seres yívos não podem prolongar a sua existência

durante um prazo indefinido; depois dum certo cyclo de

phenómenos, que se repetem pela mesma ordem em todos

os indivíduos semelhantes, a morte sobrevêm como conse-

quência necessária; o protoplasma deixa de desempenhar

as suas funcções, decompõe-se, e os seus elementos pas-

sam a fazer parte doutros seres vivos, ou revertem para o

mundo inorgânico donde provieram. Mas é um en-o sup-

por, que os corpos brutos têem uma existência indefinida,

nada na ís^atureza se subtrae á lei da circulação contínua

da matéria.

O equilíbrio molecular de todos os corpos não depen-

de apenas das qualidades dos seus átomos ou das suas mo-

léculas, mas também das condições do meio em que se

acham; variando este meio, como realmente varia, os cor-

pos mudam, modificam-se, transformam-se de todas as ma-

neiras possíveis.

A. J. Gonçálvez Guimarães, Elementos de Geologia, "2.^ ediçSo,

Coimbra, 1897, p. 32.

Século XIX

A época dos sophistas é o tempo da mais larga agita-

ção do pensamento hellenico, a quadra da mais tumultuosa

fermentação do espirito da Grécia. E sem esta salutifera

impulsão, que pela anarchia das idêas parecia afogar as
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car a ortografia usual. A ortografia usual reduz-se á or-

tografia de cada um, o que dá erii resultado cem ou du-

zentas ortografias diferentes e quási todas autorizadas.

Ill

Os seres vivos não podem prolongar a sua existência

dui"ante um prazo indefinido ; dopois de um certo ciclo de

fenómenos, que se repetem pela mesma ordem em todos

os indivíduos semelhantes, a morie sobrevêm como conse-

quência necessária; o protoplasma deixa de desempenhar

as suas funções, decompOe-se, e os seus elementos pas-

sam a fazer parte de Outros seres vivos, ou revertem para o

mundo inorgânico, donde provieram. Mas é um erro su-

por que os corpos brutos teem uma existência indefinida:

nada na Natureza se subtrai á lei da circulação contínua

da matéria.

O equilíbrio molecular de todos os corpos não depen-

de apenas das qualidades dos seus átomos ou das suas mo-

léculas, mas também das condições do meio em que se

acham; variando este meio, como realmente varia, os cor-

pos mudam, modificam-se, transformam-se de todas as ma-

neiras possíveis.

IV

A época dos soíistas ó o tempo da mais larga ajita-

Ção do pensamento helénico, a quadra da mais tumultuo-

sa fermentação do espírito da Grécia. Esem esta salutí-

fera impulsão, que pela anarquia das i d eas parecia afogar
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ultimas reliquias da sciencia na vaidade e sobranceria in-

dividual, o entendimento clausurado no estreito recinto

das escolas dogmáticas não houvera sahído á praça pu-

blica, nem a philosophia viera mesclar-se aos negócios da

politica, nem recebera foros de ensino popular e exoté-

rico.

Na edade moderna, a exemplo e continuação da anti-

guidade, os engenhos preexcellentes, que em plena Kenas-

cença quebraram na culta Europa o encanto da escholas-

tica, e deram voo e liberdade ao pensamento, não lograram

recrutar os seus adeptos fora do adyto recluso das escolas.

J. M. Latino Coelho, Demosthenes. A Oração da Coroa. Segun-

da edição, Lisboa, 1880, p. cc.

Século XIX

A creação do curso superior de letras foi um verda-

deiro progresso na organisação da instriicção publica em
Portugal. Na mente do esclarecido soberano a quem se

deve a iniciativa d'esta instituição, o curso de letras era

apenas o primeiro passo dado para o estabelecimento de

uma escola superior, com o numero de cadeiras de littera-

tura, philologia, historia e philosophia, correspondente á

importância e dignidade de uma faculdade universataria.

O pensamento do senhor D. Pedro v, de saudosa memoria,

ainda não foi ampliado ató ao seu completo desenvolvi-

mento. Sê-lo-ha, sem duvida, em epocha mais«ou menos

próxima, segundo for mais ou menos vivo o zelo d'aquel-

les a quem incumbe o cuidado de promover juntamente

com os interesses materiaes do paiz os não menos atten-

diveis da solida instrucção em todos os seus graus e em

todos os seus ramos.

António José Viale, Miscellanea Hellenico-litteraria, Ante-

loquio. Lisboa, 1868.
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as últimas relíquias da ciência na vaidade e sobrance-

ria individual, o entendimento clausurado no estreito recinto

das escolas dogmáticas não houvera' saído á praça pú-

blica, nem a fllosofla viera mesclar-se aos negócios da

política, nem recebera foros de ensino popular e exoté-

rico.

Na idade moderna, a exemplo e continuação da anti-

guidade, os enjenhOS preexcelentes, que em plena Renas-

cença quebraram ]ia culta Europa o encanto da escolás-
tica, e deram voo e liberdade ao pensamento, não lograram

recrutar os seus adeptos fora do ádito recluso das escolas.

Y

A criação do Curso superior de letras foi um verda-

deiro progresso na organização da instrução pública em
Portugal. Na mente do esclarecido soberano a quem se

deve a iniciativa desta instituição, o curso de letras era

apenas o primeiro passo dado para o estabelecimento de

um escola superior, com o número de cadeiras de litera-

tura, fllolojia, história e filosofia, correspondente á

importância e dignidade de uma faculdade universi-

tária. O pensamento do senlior Dom Pedro v, de saudosa

memória, ainda não foi ampliado até ao seu completo

desenvolvimento. Sê-lo há, sem dúvida em época mais

ou menos próssima, segundo for mais ou menos vivo o

zelo daqueles a quem incumbe o cuidado de promover, jun-

tamente com os interesses materiais do país, os não

menos atendíveis da sólida instrução em todos os

^eus graus e em todos os seus ramos.
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Século XIX

ííão se escreve sempre da mesma forma, nem com as

mesmas ideias. Á medida que nos adiantamos na existên-

cia, e que as sombras do tumulo crescem, avultam e se vãa

approximando de hora para hora d'este peregrino chamado

homem, a imaginação sente as azas mais presas, as cores

que as matizavam esmorecem, e os voos, antes altivos e

quasi loucos, baixam, tornam-se incertos, e arrastam-se por

fim, quando os gelos do inverno acabam de lhe paralisar

as forças esvaídas.

A idade de hoje, com todos os seus desenganos, com

as illusões perdidas, e com o espinho de tantas saudades a

pungir no peito, será mais propicia ás creações da phanta-

sia? De certo que não.

L. A. Rebello da Silva, Prologo da segunda edição da Mocidade

DE Dom João v. Porto, 1862.

Século XIX

Os eruditos, os philologos, os doutos, estimão certa-

mente achar um diccionario as auctoridades e citações dos

escriptores, e não se enfadão de folhear grossos volumes e

ler longos artigos, antes folgão com a leitura de preciosos

documentos do pátrio idioma; porem o homem de socieda-

de, o estadista, o orador parlamentar, o advogado, o publi-

cista, o commerciante, o estudante de humanidades, que

não têem tempo para longas investigações, precisão d'um

diccionario que lhes explique succintamente a significação

das palavras portuguezas, e em que achem promptamente

o que basta para bem conhecer a sua lingua e evitar fre-

quentes erros, em que por ventura muitos caem por não

terem possibilidade de comprar e folhear dous grossos vo-

lumes, em que difíusa e indigestamente se achão os voca-
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YI

Não se escreve sempre da mesma forma, nem cora

IS mesmas ideas. Á medida que nos adeantamos na exi s-

féncia e que as sombras do túmulo crescem, avultam e

5e vão aprossimando de hora para hora d ê s t e peregrino

chamado homem, a imaginação sente as asas mais pre-

sas, as cOres que as matizavam esmorecem, e os voos,

antes altivos e quási loucos, baixam, tornam-se incertos,

e arrastam-se por fim, quando os gelos do inverno aca-

bam de lhe paralizar as forças esvaídas.

A idade de hoje, com todos os seus desenganos, com

as ilusões perdidas, e com o espinho de tantas saudades

a punjir no peito, será mais propícia ás criações da

fantasia? De certo que uão.

VII

Os eruditos, os íilOlogOS, os doutos estimam certa-

lente achar num dicionário as autoridades e citações

los escritores, e não se enfadam de folhear grossos vo-

imes e ler longos artigos, antes folgam com a leitura dos

preciosos documentos do pátrio idioma; porém o homem
de sociedade, o estadista, o orador parlamentar, o advogado,

o publicista, o commerciante, o estudante de humanidades,

I que não teem tempo para longas investigações, precisam de

um dicionário que lhes explique sucintamente a si-

gnificação das palavras portuguesas, e em que achem

prontamente o que basta para bem conhecer a sua lín-

gua e evitar frequentes erros, em que porventura mui-

)s caem por não terem possibilidade de comprar e folhear

lous grossos volumes, em que difusa e indijestamente
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bulos d'uma lingiia que mais se louva do que se estada,

e que era parte se ignora por se não haver assaz facilitado

o modo de bem aprendêl-a.

J. I. Eoquete. Diccioxakio ua Linoua Portúgukza, Paris. Pró-

logo. (1848).

Século XIX

Os espirites receberam na Hespanha o impulso geral

da Europa; mas as circumstancias peculiares deste paiz

oppunham-se a que esse impulso produzisse os mesmos

resultados. Involvidos na lucta com os sarracenos, contra

os quaes mal bastavam todas as forças christans da Penín-

sula, os hespanhoes não poderam associar-se a nenhuma

das duas primeiras cruzadas, salvo um ou outro cavalleiro,

de cujos nomes ás vezes se encontram vestígios nas memorias

daquellas longínquas expedições. Todavia, depois da segun-

da cruzada, o enthusiasmo pela peregrinação da terra san-

ta adquiriu maior força. O exemplo dos bispos, alguns dos

quaes a emprehenderam por aquele tempo, além de muitos

outros membros do clero, contribuíra em grande parte para

excitar esse augmento de mal entendida piedade. Koma,

que então era, por assim nos exprimirmos, o foco da intel-

ligencia humana no meio das nações semi-barbaras, e que

vigiava pela segurança da christandade, mostrou-se illus-

trada e prudente, como ella o sabia ser quando o próprio

interesse não a deslumbrava, prohibindo essas viagens aos

hespanhoes.

O Papa Paschoal ii, por duas vezes ordenou expres-

samente, que ninguém destas partes as intentasse, e áquel-

les que seguiam caminho para a terra de Jerusalém, ou

iam embarcar na Itália, constrangia-os a retrocederem,

impondo nas suas bulias silencio aos que na pátria ousas-

sem calumnia-los ou infama-los por não haverem cumprido

o começado propósito.
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se acham os vocábulos de uma língua, que"mais se lou-

va do que se estuda, e que em parte se ignora por se não

haver assaz facilitado o modo de bem aprendê-la.

VIII

Os espíritos receberam na Espanha o impulso geral

da Europa; mas as circuilStáncias peculiares deste país

Opunham-sa a que êsso impulso produzisse os mesmos re-

sultados. Envolvidos na luta com os sarracenos, contra os

quais mal bastavam todas as forças cristãs da Penín-

sula, os espanhóis não puderam associar-so a ne-

nhuma das duas pi-imeiras cruzadas, salvo um ou outro cava-

leiro, de cujos nomes ás vezes se encontram vestíjios
nas memórias daquelas lonjinquas expedições. Todavia,

depois da segunda cruzada, o entusiasmo pela peregri-

nação da terra santa adquiriu maior força. O exemplo dos

bispos, alguns dos quais a compreenderam por aquele

tempo, além de muitos outros membros do clero, contribuíra

em grande parte para excitar esse aumento de mal en-

tendida piedade. Roma, que então era, por assim nos ex-

primirmos, o foco da intelijéncia humana no meio das

nações semi-bárbaras, e que vijiava pela segurança da

cristandade, mostrou-se ilustrada e prudente, como ela

o sabia ser quando o próprio interesse não a deslum-

brava, proibindo essas viajens aos espanhóis. O

Papa Pascual II por duas vezes ordenou expressamente

que ninguém destas partes as intentasse, e àqueles
que seguiam caminho para a terra de Jerusalém ou iam

embarcar na Itália, constranjia-OS a retrocederem, im-

pondo nas suas bulas silêncio aos que na pátria ousas-

sem caluniá-los ou infamá-los por não haverem

cumprido o começado propósito.
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o conde Henrique não se esquivou á influencia da

grande idéa que agitava a Europa. Como já dissemos, de-

pois da morte do Cid e da perda de Yalencia, a guerra

com os sarracenos tornou-se menos violenta. lussuf voltan-

do á Mauritânia depois da sua ultima vinda á Peninsula,

pouco sobreviveu (1106), e seu tilho Abul-Hassan-Alj,

occupado em firmar o próprio dominio na Africa, deixou

a Hespanha n'um estado, senão de repouso, porque al-

gumas memorias ha dç acontecimentos militares por estes

tempos, ao menos comparativamente pacifica.

Historia de PoRTuaAL, por Alexandre Herculano, tomo i, pag.

204 e 205. Lisboa, em casa da Viuva Bertrand e Filhos, m dccc xlvi.

Séoulo XIX (1825)

Quem é este novo e esdrúxulo poeta, este Sr, João

Minimo?— O mais que posso responder é contar tudo que

<i'elle sei, que não é muito.

Eu estava a respeito do Sr. João Minimo na mesma

ignorância perfeita em que está o público: era poeta de

que não tinha a minima idea. Ora todos sabem que para

se adquirir este nome em Portugal é necessário andar

maltrapido,* viver vida cynica pelos cafés e bilhares do

Chiado ou do Quebracostas, onde, com o charuto na bôcca

e o ponche ou a philippina na mão, se discute de sonetos,

décimas, odes e dithyrambos, que são os únicos géneros

hoje admittidos pela legítima, pura e orthodoxa poesia lu-

sitana, fulminando terrível anathema contra toda e qualquer

nequicia discrepante.

J. B. de Almeida Garrett, Prefácio á Lyeica de João Mínimo,

quinta edição, Porto, 1882.



COMPARADOS 305

O Conde Henrique nào se esquivou á influência da

gi-ande idea que ajitava a Europa. Como já dissemos,

depois da morte do Cide e da perda de Valóncia, a guer-

ra com os sarracenos tornou-se menos violenta. lúçuf, vol-

tando a Mauritânia depois da sua última vinda á Pe-

nínsula, pouco sobreviveu (IIOG), e seu filho Abul-Háçan
Ali, ocupado em firmar o próprio domínio na África,

deixou a Espanha num estado, senão de repouso, porque

algumas memórias há de acontecimentos militares por

estes tempos, ao menos comparativamente pacífica.

IX

Quem é este novo e esdrúxulo poeta, este senhor

João Mínimo? — O mais que posso responder 6 contar

tudo o que dôle sei, que não 6 muito.

Eu estava a respeito do senhor João Mínimo na

mesma ignorância perfeita em que está o público: era

poeta de que não tinha a mínima idea. Ora todos sabem

que para adquirir este nome em Portugal é necessário

andar maltrapido, viver vida cínica pelos cafés e bi-

lliares do Chiado ou do Quebra-Costas, onde, com o charu-

to na bôoa, e o ponche ou a felipina na mão, se dis-

cute de sonetos, décimas, odes, ditirambos, que são os

únicos g é n e r o s hoje admitidos pela íejítima, pura q

ortodoosa poesia lusitana, fulminado terrível anáte-

m a contra toda e qualquer n e q ú í c i a discrepante.

20
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Séoulo XVIII

Desejando cooperar, quanto deixa permittilo a minha

ténue possibilidade, para os gloriosos intentos, em que se

firma o novo estabelecimento da Academia das Sciencias

de Lisboa, nada tão conforme aò espirito de patriotismo^

que singularmente a anima, me occorreu lhe poderia apre-

sentar no faustissimo dia da sua abertura, como a plan-

ta sobre que houvesse de se formar o Diccionario da

Lingua Portugueza, que a mesma Academia determina

fazer.

A parte que me cabe de honra, sendo hum dos no-

meados para esta árdua composição, he também outro mo-

tivo que a isso me conduz. Espero pois que a Academia

nesta consideração me conceda favorável aquella indulgên-

cia, de que ao -certo muito necessitará ofFería de preço,

pode ser, extremamente baixo, porquanto he próprio de

hum sábio, e por todos os titulos esclarecido Congresso es-

timala, não já pelo valor, mas sim pela tenção, com que se

lhe dirige.

Diccionario da Lingoa PortuctUEza, publicado pf.la Acadkmia

DAS Sciencias dk Lisboa. Introducç-ão. Lisboa, 1793.

Século XVilI

Não há mujjtos annos^ que padecia Inglaterra huma
tão grande inópia de vocábulos, que nos tribunaes de Lon-

dres se defendiuo as cansas era Lingoa Francexa; em
França, S Itália os Urros niodernos ostentão nos campos

da Eloquência innumeraveis literárias cmiquistas; conti-

nuamente descobre Castella na facúndia de seus Escrito-

res, minas domesticas de riquissimas expressoens, c& enve-

jando a Portugiial a graça, S gala de algumas roxes^ não

se desprexa de se ornar cora ellas, & de as hofirar como
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Desejando cooperar, quanto deixa permiti-lo a mi-

nha tónue possibilidade, para os gloriosos intentos em que

se firma o novo estabelecimento da Academia das Ciên-
cias de Lisboa, nada tam conforme as espírito do pa-

triotismo, que singularmente a anima, me ocorreu llie po-

deria apresentar no faustíssimo dia da sua abertura,

como a planta sobre que houvesse de se formar o Di-

cionário da língua portuguesa, que a mesma Aca-

demia determina fazer.

A parte que me cabe de honra, sendo um dos nomea-

dos para esta árdua composição, é também outro moti-

vo, que a isso me conduz. Espero, pois, que a Academia

nesta consideração me conceda favorável aquela indul-
jêneia, de que ao certo muito necessitará oferta de pre-

ço, pode ser, extremamente baixo, porquanto é próprio

de um tam sábio, e por todos os títulos esclarecido con-

gresso estimá-la, não já pelo valor, mas sim pela tenção

com que se lhe dirije.

XI

Xão há muitos anos, que padecia Inglaterra uma
tam grande inópia de vocábulos, que nos tribunais de

Londres se defendiam as causas em língua francesa; em
França e Itália os livros modernos ostentam nos campos

da eloquência inumeráveis literárias conquistas;

continuamente descobre Castela, na facúndia de seus

escritores, minas domésticas de riquíssimas expres-

sões, e envejando a Portugal a graça e gala de algumas

vozes, não se despreza de se ornar com elas, e de as hon-
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peregrinas, db hospedas; tanto assi, que á Palavra^ signifi-

cativa da primeyra, e mais tenra idade, fixerão os Corte-

xãos em Madrid tão bom acolhimento, que a introduzirão

em Palácio^ de sorte que as Pessoas Reaes^ antes querê

chamar a hn pag^sinho, Menino, qtie Minino; db se as

naçoês septentrionaes sentirão tão vivamente, com,o os Por-

tuguezes a pena da auzencia, complicada com ânsias do

desejo da restituição de hii bem amado, não tardarião em
tomarão thesouro dos affectos Portiiguezes a preciosa, S
didcissima palavra. Saudade.

Dom Rafael Bluteau, Vocabulário portuouez e latino. (Dedica-

tória). Coimbra, 1712.

Sêoulo XVII

DAS SEGURANÇAS EEAES

Segurança Keal gèral-mente se chama a que pede às

Justiças, a pessoa que teme de outra, por algua rasão. E
se a Justiça da terra a quem for pedida, for informada,

que a pessoa que pede esta segurança, tem justa rasão de

se temer, mandará vir perante sy, aquelle de que pede se-

gurança, ou liirà a elle, ou mandara la o Alcaide, segundo

a qualidade da pessoa for, e requererlhe-ha da nossa par-

te, que segure aquelle que delie pede segurança, e se o se-

gurar, mandarlhe-ha disso hum instrumento publico, ou

Carta testemunhavel, segundo for o Julgador, E não o que-

rendo segurar, o Julgador o segurará da nossa parte de

dito, feyto, e Concelho, e alôm disto castigara o que por

seu mandado não quiser dar a dita segurança, pelo des-

prezo que lhe assi fez, e a pena será segudo a qualidade

da pessoa, e a rasão que tiver, e disser, porque não fez seu

mandado.
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rar como peregrinas e hóspedas; tanto assi, que á pala-

vra, significativa da primeira e mais tenra idade, fizeram

os Cortesãos em Madrid tam bom acoliiimento, que a in-

troduziram em Palácio, de sorte que as pessoas reais, an-

tes querem chamar a um seu pajemzinlio Menino, que

MiniTio. E se as nações setentrionais sentiram tao viva-

mente como os portugueses a pena de ausência, compli-

cada com ânsias do desejo da restituição de um bem ama-

do, não tardaram era tomar do tesouro dos afectOS por-

tugueses a preciosa e dulcíssima palavra Saudade.

XII

DAS SEGURANÇAS REAIS

Segurança real geralmente se chama a que pede ás

justiças a pessoa que se teme de outra, por algíia razão.

E se a justiça da terra, a quem for pedida, for informada

que a pessoa que pede esta segurança tem justa razão

de se temer, mandará vir perante si aquele de que pede

segurança, ou irá a êle, ou mandará lá o alcaide, segun-

do a qualidade da pessoa for, e requerer-lhe há da nossa

parte que segure aquele que dele pede segurança, e se

o segurar, mandar-lhe h á um instrumento publico, ou car-

ta testemunhável, segundo for o julgador. E não o que-

rendo segurar, o julgador o segurará da nossa parte, de

dito, feito e Concelho, e além disto castigará o que por

seu mandado não quiser dar a dita segurança, pelo des-

prezo que lhe assi fêz, e a pena será segundo a qualida-

de da pessoa, e a razão que tiver, e disser porque não fêz

sen mandado.
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E se for outra pessoa, degradala-lia da Cidade, ou

Yilla, ou o mandara prender atè que de a dita segurança.

:. Ordenações filipinas, Livro v, Título cxxnu.

Século XVI

Yes Europa Christãa, mais alta e clara

Que as outras em policia e fortaleza;

Yes Africa, dos bens do mundo avara.

Inculta e toda chea de bruteza.

Co Cabo que ateequi se vos negara.

Que assentou pêra o Austro a natureza:

Olha essa terra toda que se habita

^
Dessa gente sem ley quasi infinita.

Ye do Benomotapa o grande império,

De selvática gente, negra e nua,

Onde Gonçalo morte e vitupério

Padecerá polia fee sancta sua.

Nace por este incógnito Hemisperio

O metal porque mais a gente sua;

Ye que do lago donde se derrama

O Nilo também vindo está Cuama.

Olha as casas dos negros, como estão

Sem portas, confiados em seus ninhos,

Na justiça real e defensão

E na fidelidade dos vizinhos;

Olh^, delles a bruta multidão.

Qual bando espesso e negro de Estorninhos,

Combaterá em Sofala a fortaleza,

. ,
Que defenderá Nhay^a com destreza.
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E se for outra pessoa, degradá-la há da cidade ou

ou o mandará prender até que doa dita segurança.'vila, ou o m

XIII .

Yês Europa cristã, mais alta e clara

Que as outras em polícia e fortaleza;

Yês África, dos bens do mundo avara,

Inculta e toda chea de bruteza.

Do cabo, que ató'qui se vos negara.

Que assentou pêra o Austro a natureza

:

Olha essa terra toda, que se habita

Dessa gente sem lei, quási infinita.

Vê do Benomopata o grande império.

Da selvática gente, negra e nua;

Onde Gonçalo morte e vitupério

Padecerá pola fé santa sua.

Nasce por este incógnito hemispér io

O metal por que mais a gente sua.

Yê que do lago, donde se derrama

O Nilo, também vindo está Cuama.

Olha as casas dos negros, como estão

Sem porta, confiados, em seus ninhos.

Na justiça real e defensão,

E na fidelidade dos vezinhos;

Olha: deles a bruta multidão.

Qual bando espesso e negro de estorninhos,

Combaterá em Sofala a fortaleza,
^

•Que defenderá Nhaia com destreza.
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Olha la as alagoas donde o Nilo

Nace, que não souberão os antigos:

Yelo rega, gerando o Cocodrilo,

Os povos Abassis, de Christo amigos;

Oliia como sem muros (novo estilo)

Se defendem milhor dos inimigos;

Ye Meroe, que ilha foy de antiga fama,

Que ora dos naturaes ISTobá se chama.

Nesta remota terra hum filho teu

Nas armas contra os Turcos será claro;

Ha de ser dom Christovão o nome seu.

Mas contra o fim fatal não ha reparo.

Ye ca a Costa do mar, onde te deu

Melinde hospício gasalhoso e caro

;

O Rapto rio, nota que o romance

Da terra chama Obi, entra em Quilmance.

O Cabo ye ja Aromata chamado,

E agora Goardafu, dos moradores.

Onde começa a boca do afamado

Mar roxo, que do fundo toma as cores:

Este como limite está lançado

Que divide Ásia de Africa; e as milhores

Povoações que a parte Africa tem

Maçua sam, Arquico e Çuamquem.

Luís de Camões, Os Lusíadas, x, 92, 97.

Século XVII

Antes que o Reyuo de Ormuz fosse ganhado por elrei

dom Manoel que Deos aja, pagavam os reis de Ormuz pa-

rias ao Xeque Ismael ou Sufi, como lhe agora chamão r.
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Olha lá as alagoas donde o Nilo

Nasce, que não souberam os antigos;

Yê-lo rega, gerando o cocodrilo,

Os povos Abassis, de Oristo amigos:

Olha como sem nniros (novo estilo).

Se defendem mellior dos inimigos.

Yê Merói, que ilha foi de antiga fama,

Que ora dos naturais Nobá se chama.

Nesta remota terra, um filho teu

Nas armas contra os Turcos será claro;

Há de ser Dom Cristovo o nome seu:

Mas contra o fim fatal não h á reparo.

Yê cá a costa do mar, onde te deu

Melinde hospício gasalhoso e caro:

O Rapto rio nota, que o romance

Da terra chama Obi, entra em Quilmance.

O cabo vê, já Aro mata chamado,

E agora Guardafu, dos moradores,

Onde começa a boca do afamado

Mar Roxo, que do fundo toma as cores.

Este como limite está lançando,

Que divide Ásia de África; e as melhores

Povoações, que a parte África tem,

Maçua são, Arquico e Ç u a n q u é m

.

XIY

Antes que o reino de Ormuz fosse ganhado por Elrei

Dom Manuel que Deus haja, pagavam os reis de Ormuz
páreas ao Xeque Ismael, ou Sufi, como lhe agora clia-
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despois lhas não pagaram mais. E querendo el Eey dom

Manoel saber o que rendia a alfandega de Ormuz, pos

nella officiaes Portugueses em tempo que Dioguo Lopez

Sequeyra governava a índia. Pollo que elrei de Ormuz se

alevantou logo contra os Portugueses mandando offerecer

ao Sufi as páreas que dantes tinha no Reyno de Ormuz,

com outras tantas e que o ajudasse contra os Portugueses.

Do que o Sufi foy contente : e mandou gente em sua ajuda.

Mas quando chegou a. terra firme, jaa el Rey de Ormuz

era morto, e feyto outro Rey que estava concertado com os

Portugueses, vendo os capitães de Sufi que hião em ajuda

dei Rey que sua ida era de balde: tolhião as cáfilas que

hiam para Ormuz. Polo que El Rey de Ormuz perdia de

suas rendas, e escusavasse ao governador dom Duarte de

Meneses, que entam governava a índia que nam podia

pagar a el Rey de Portugal as parias que era obrigado

a pagar. Pêra desapressar Ormuz dessa oppressam e da

gente do Sufi mandou o governador hua embaixada per

um homem de muyto merecimento chamado Baltasar Pes-

soa, o qual partio da cidade de Ormuz de que farei men-

çam.

António Tenreyro — Itinerário. Nova edição conforme á pri-

meira de 1560— Lisboa, 1829. Capitulo i.

Século XVI

Em Duarte Pacheco chegando ao passo de Cambalam,

esteve até o romper da alva no meo do rio, e em amanhe-

cendo se chegou perà terra onde achou no porto bem oito-

centos Naires dos dei Rei de Calecut, que as frechadas e

espiugardadas lhe quiseram tolher que nam desembarcas-

sem, mas em chegando ao porto despararam a artelharia

com que se os imigos fezeram atras, dandolhes lugar pêra

desembarcarem: mas depois que os viram em terra, vol-
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mam: despois lhas não pagaram mais. E querendo El rei

Dom Manuel saber o que rendia a alfandega de Ormuz,

pôs nela oficiais portugueses em tempo que Diogo
López Sequeira governava a índia. Polo que Elrei de

Ormuz se alevantou logo contra os portugueses, mandando

oferecer ao Sufi as páreas que dantes tinha no reino

de Ormuz, com outras tantas, e que o ajudasse contra os

portugueses: do que o Sufi foi contente, e mandou gente

em sua ajuda. Mas, quando chegou a terra firme, já Elrei

de Ormuz era morto, e feito outro rei que estava concer-

tado com os portugueses ; vendo os capitães do Sufi, que

iam em ajuda de Elrei, que sua ida era debalde, tolhiam

as cáfilas que iam para Ormuz. Polo que Elrei de

Ormuz perdia de suas rendas, e escusava-se ao gover-

nador Dom Duarte de Meneses, que então governava a

índia, que não podia pagar a Elrei de Portugal as

páreas que era obrigado a pagar. Pêra desapressar Ormuz

dessa opressão e da gente do Sufi, mandou o governador

úa embaixada per um homem de muito merecimento cha-

mado Baltasar Pessoa, o qual partiu da cidade de Ormuz,

de que farei menção.

XY

Em Duarte Pacheco chegando ao passo de Camba-
1 ã , esteve até o romper da alva no meio do rio, e em ama-

nhecendo se chegou pêra a terra, onde achou no porto

bem oitocentos naires dos de Elrei de Calecut, que ás

frechadas e espingardadas lhe quiseram tolher que não de-

sembarcassem ; mas em chegando ao porto dispararam a

artelharia, com que se os imigos fezeram atrás, dando-
Ihes lugar pêra desembarcarem : mas depois que os viram



316 TEXTOS

taram sobrelles, em que a peleja durou per spaço de mea

hora, até que se poseram em fugida com deixarem alguns

mortos uo campo. Isto feito, e posto fogo a huma povoa-

ção que ahi estava junto se recolheram os nossos pêra o

passo leuando comsigo algumas vaquas pêra mantimento,

o que lhes os Naires de Cochim estranharam muito, por

ferem os Malabares por religião nam matarem vaqua, nem

lhe comerem a carne, Kecolhido Duarte Pacheco ao passo,

no mesmo dia a tarde lhe chegaram quinhentos Naires

dei Rei de Cochim, em companhia dos quaes vinha Lou-

renço Moreno com quatro espingardeiros Portugueses.

Daniião de Góis, Crónica do Felicíssimo Eey Dom Emanuel,

Parte I, Capítulo lxxxvi.

Século XVI

CUSTUMES DOS ABBEXÍJs

Os Reis (sic) de Etiópia, ou Prestes lohães, criam seus

filhos em huma serra, sem lhe darem communicação al-

guma do reino : e quando morre elrrei, vam a esta serra

buscar o filho mais velho, pêra soceder o Reino; e os ou-

tros acabam seus dias no desterro.

He custume antigo dos Reies, em todo o lugar, onde

se acham, terem na casa huum grande brazeiro cheo de

vivas brasas, a significação do Purgatório: e assi mais

huum poderoso prato cheo de terra, demonstrando como

somos de terra, e nella nos averemos de tornar. He orde-

nança dos Reyes nam se averem de amostrar a seu povo

;

e passam muitos annos, que nam sam vistos. Quando

quer que vão a guerra, ou caminham,, levam por derredor

de si taes impedimentos, que nem podem ser notados de

alguma pessoa.

Roteiro em que se contem a viagem que fizeram os Portugueses

NO ANNO DE 1541, POR DoM JoAM DE Castro, Paris, 1833, p. 72.
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em terra, voltaram sobre eles, em que a peleja durou por

espaço de mea hora, ató que se poseram em fujida, com

deixarem alguns mortos iio campo. Isto feito, e posto fogo

a uma povoação que aí estava junto, se recolheram os

nossos pêra o passo, levando comsigo algumas vaoas pêra

mantimento, o que lhes os naires do Coohim estranharam

muito, por terem os malabares por relijião não matarem

vaca, nem lhe comerem a carne. Recolhido Duarte Pacheco

ao passo, no mesmo dia á tarde lhe chegaram quinhentos

naires de Elrei de Cochim, em companhia dos quais vinha

Lourenço Moreno com quatro espingardeiros portugueses.

XYI

COSTUMES DOS ABEXllS

Os reis do Etiópia, ou prestes Joães criam seus

filhos era uma serra, sem lhe darem comunicação alguma

do reino: e quando morre elrei, vão a esta serra buscar

o filho mais velho, pêra suceder o reino ; e os outros aca-

bam seus dias no desterro.

È custume antigo dos reies, em todo o lugar onde se

acham, terem na casa um grande braseiro cheo de vivas

brasas, a significação do fogo do Purgatório, e assi mais

um poderoso prato cheo de terra, demonstrando como somos

de terra e nela nos haveremos de tornar. E ordenança

dos reies não se haverem de amostrar a seu povo ; e passam

muitos anos, que não são vistos. Quando quer que vão

a guerra, ou caminham, levam per derredor de si tais

impedimentos, que não podem ser notados de alguma pes-

soa.
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Séoulo XV a XVI

Em nome de Deos Amen. Por saberem os homens fi-

dalgos de Portugal de qual linhagem uem e de quaes

contos, honras, mosteiros, e igreias som naturaes, e por

saberem como som parentes, fazemos escrever este liuro

uerdadeiramente dos linhagens daqueles que som naturaes

e moradores no reino de Portugal estremadamente. E des-

te liuro se pode seguir muita prol e arredar muito danno:

ca muitos uem de bom linliagem e nom o sabem elles,

nem o sabem os reis, nem o sabem os grandes homens:

ca se o soubessem em algua maneira lhes uiria ende bem,

em -algaa maneira dos senhores. E os outros nom casam

como deuem, e casam em pecado porque nom sabem o

linhagem. E muitos som naturaes e padroeiros de muitos

mosteiros, e de muitas igreias, e de muitos coutos, e de

muitas honras, e de muitas terras que o perdem a mingoa

de saber de que linhagem uem.

Os Livros de Linhagens, in PoRTuaALi.E Monumenta Histórica,

Scriptores, vol. i, p. 143.

Século XV

CAPITOLLO I

DO ASSESSEGO QUE DEVE AVKE CAVALGADOR

Passadallas três partes de que screvy: a primeira de

seer forte, que he a mais principal que huii cavalgador

deve aver ; a segunda, do atrevymento ; a terceira, de se-

gurança, que pêra bem cavalgar, e outras cousas, muyto

vallem, screverey na quarta de seer assessegado, mais

brevemente. E para cobrar assessego na sella, qual se

deve aver, prestam muyto estas principaes partes suso

scriptas de seer forte, som receo, e seguro, mes convém
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XVII

Em nome do Deus, Ameu, Por saberem os homens

fidalgos de Portugal de qual linhajem vem e de quais
contos, lionras, mosteiros e igrejas som naturais, e por

saberem como são parentes, fazemos escrever este livro

verdadeiramente dos linliajens daqueles que som natu-

rais e moradores, no reino de Portugal estremadamente.

E deste livro se pode seguir muita prol e arredar muito

dano: ca muitos vem de bom linhagem e nom o sabem

êles, nem o sabem os reis, nem o sabem os grandes ho-

mens : ca se o soubessem em algúa maneira lhes viria ende

bem, emalgua maneira dos senhores. E os outros nom

casam como devem, e casam era peccado, porque nom

sabem o linhajem. E muitos soní naturais e padroeiros

de muitos mosteiros, e de muitas Igrejas, e de muitos cou-

tos, e de muitas honras, e de muitas terras, que o perdem

á míngua de saber de que linhajem vem.

XVIII

CAPÍTULO I

DO ASSESSKGO q\JE DEVE HAVER O CAVALO A.DOR

Passada 'las três partes de que escrevi: a primei-

ra de seer forte, que ó a mais principal que um cavalgador

deve haver; a segunda, do atrevimento; a terceira de se-

gurança, que pêra bem cavalgar e outras cousas muito va-

lem, escreverei na quarta de seer assessegado, mais breve-

mente. E para cobrar a s s e s s ê g o na sela, qual deve ha-

ver,prestam muito estas prinoipais partes, suso escritas,

de seer forte, sem receo, e seguro, mós convém que se
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que se declare como per algiiu geito se elevem filhar. Al-

giius pensom que o grande assessego mostra mjngua de

soltura, per nom conhecerem de que partes se ha daver, e

em que tempos, e aquesto nom he assy, ante o boo as-

sessego da grande ajuda aa soltura segando adiante será

declarado.

Livro da Ensinança dk bem cavalqar toda sella, que fez ElRey

Dom EDUARTE de Portugal e do Algarve e senhor de Cepta, o qual

COMEÇOU KM SENDO Infante. Impresso á custa do J. I. Roquete, Pres-

bytero. Paris, mdcccxlii, Parte iv.

Século XV

BATALHl DO SALADO

Os portugueses assi forom durando e .sofrendo sa

batalha em tal presa e coita como ouuides, mais todo seu

trabalho non Ihis valia rem porque hu tinham mal treitos

os mouros, refrescauamse cada vez dos que estavam fol-

gados. Aquela hora foy irada de coita e de presa aos que

estavam em tal batalha, ca a sa coita dos christaãos era

tam grande como o gram trabalho que hauiam que home

nom o poderia contar. Con toda esta presa seu feito deles

era averem maãos e lingna esforçandose huuns a outros

dizendo, «Senhores nembradeuos como ihesu christo re-

cebeu morte por nos saluar, esto deuemos nós fazer por

el todos prender morte oie dia por saluar a sa fee. E os

que moreremos oie seeremos com el no seu reino celestial

hu ha moradas tam nobres que se nom podem dizer por

linguas. Os que daquj sayrmos ' seeremos louuados donra

de uitoria de prez de bondade de toda a cristaidade que

estam em grande coyta e tormenta com mujtas lagrimas

por sas faces esperando que por nós os nobles caualeiros

de castella seeram oie saluos.

r. A. Coelho, Questões da Língua Portugueza,!! Parte, p. 186.
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declare como por algxiin jeito se devem filhar. Alguns
p én s om que o grande assessêgo mostra minguado sol-

tura, per nom conhecerem de que partes se h á de haver,

e em que tempos, e aquesto nom é assi, ante obõoasses-

sêgo dá grande ajuda á soltura, segundo adeante será de-

clarado.

I

XY

Os portugueses assi fôrom durando e sofrendo sa ba-

talha em tal pressa e coita como ouvides ; mais todo seu

trabalho non Ihis valia rem, porque u tinham maltr ei-

tos os mouros, refrescavam-se cada vez dos que estavam

folgados. Aquela hora foi irada de coita e de pressa aos

que estavam em tal batalha, ca a sa coita dos cristãos

era tam grande, como o gram trabalho que haviam, que

home nom o poderia contar. Com toda esta pressa seu

feito deles era haverem mãos e língua, esforçan-

do - s e uns a outros, dizendo : « Senhores, n em b r a d e-vos

como Jesu Cristo recebeu morte por nos salvar; esto

devemos nós fazer, por êl todos prender morte hoje dia,

por salvar a sa fé. E os que moreremos hoje, soeremos com

ê 1 no seu reino celestial, u há moradas tam nobres, que se

nom podem dizer por línguas . Os que daqui sairmos soere-

mos louvados de honra, de vitória, de prez, de bondade,

de toda acristãidade, que estão em grande coita e tormen-

ta, com muitas lágrimas, persas faces, esperando que por

nós os nobles cavaleiros de Castela seerã hoje salvos.

21
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Século XIV

E aqiiel mouro alcarac, polo que já vira no ordi-

nhamento das lides que faziam os cavaleiros ospitalares que

sempre faziam a az do curral, temeudose que os cristãaos

fezessem este ordinhamento da az do curral, ordiíiliou

estas duas aazes de coiíiha pêra a fenderem. A az de

curral he redonda como moo e sa natura lie de defender

os que ala estam e pêra sahirem d'ela a lidar, quando

comprir. E é feita d'asperooes chantaados nas astas do

campo, e teem os esperoes forros de três quadras; estam

os ferros contra os que querem entrar aquel curral, e o

curral he aborbotado d^escudos quadrados.

Descrição da batalha do Salado, in F. Ad. Coeltio, Questões da

língua portugueza, II parte, paj. 233.

Século XIII

Conoszuda cousa seya que esta est a maneira en qual

guisa don Affonso, pela graça de Deus Eey de Portugal e

Conde de Bolouia, manda enquerer toda a terra d antre

Cadavo et Minio, todos aqueles dereytos que j Elrei /^a

et deve aver, nouos et velios, assi de Eeguengus, quoma

de foros, quoma de foreiros, quoma de padroadigos d Egré-

gias, quoma d onras novas et velias, quoma de coutos,

quoma d erdades de cavaleiros et d Ordiis in que Elrey

ha. dereyto ou deve aver; et quanto gaanarom ou com-

pararom in cada uno lugar as Ordiis des tenpo d ElKey

don Affonso seu padre deste Rey a ca. E esta inquisiciom

seerá feita in esta guisa, convém a saber: que os enque-

redores chamem o Joiz de cada um Joigadigo et o abade

de Egrejia e todolos freegueses de cada freeguesia, et con-

jurarem nos sobre sanctos Evangelios cada uno per si,

et receber lo testemonio de cada uno in puridade sobre
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XX

E aquel mouro Alcarac, polo que já vira no ordi-

nhamento das lides que faziam os cavaleiros ospitalares,

que sempre faziam a az do curral, temendo-se qne os cris-

tãos fezessem este ordinhameuto da az do curral, ordi-

uhou estas duas azes de coinha pêra a fenderem. A az do

curral é redonda como m ó, e a sa natura é de defender os

que aláesttã, e pêra saírem dela a lidai;, quando com-

prir. E 6 feita de espero is chantados nas astas do campo,

e teem os esperói s ferros de três quadras; esta os

ferros contra os que querem entrar aquel curral, e o cur-

ral cabo r bota do de escudos quadrados.

XXI

Conosçuda cousa seia que esta é a maneira en qual

guisa Don Afonso, pela graça de Deus rei de Portugal e

conde de Bolónia, manda enquerer toda a terra dantre

Cada V o e Mini o, todos aqueles dereitos queiElrei liá e

deve haver, novos e vélios, assi de Reguengos, coma de

foros, coma de foreiros, coma depadroádigos de Egré-

jia, como de honras novas e vólias, coma de coutos,

coma de herdades de cavaleiros e de órdTis in que Elrei

há dereito ou deve haver ; e quanto gaanárom ou com-

parar om in cada uno togar as órdTis dês tempo de El-

Rei Don Afonso, seu padre deste rei a cá. E esta inqui-

siciom seerá feita in esta guisa, convém a saber: que os

enqueredores chamem o joiz de cada joigádigo eo aba-

de de Egréjia e todolos freegueses de cada freeguesia, e

conjurarem-uos sobre Santos Evanjélios cada uno

per si, e receber lo testemónio do cada uno in purida-
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todalas davanditas cousas. Et o testemonio de cada uno

seera per si. Et os inqueredores diram aos que disserem

o testemonio pelo juramento que fezeram que o nom des-

cobram o testemonio que disserem.

Inquirições Geraes de D. Affonso iii — 1258 — in Poêtugaliab

MoNUMENTA HisTORiCA. Tomo I, p. 293.

Século XIII

No ano primeyro que rreyou o muy nobre Key de

Portugal Dom Affonso e ssegundo filho do muito alto Rey

Dom Sancho e da Raynha Dona Doce e neto do gram

Eey Dom Affonso dauandito em Coimbra fez as cortes en

as quaaes com consselho de Dom Pedro eleyto de Bragaa

e de todos os bispos do rreyno e dos homens de rreligiom

e dos rricos homens e dos seus uassallos estabeleceo jui-

zes conuem a ssaber que o rreyno e todos que en el mo-

rasem fosen per ele rregudos e sempre julgados per ele e

per todos seus ssucçessores e aguardam assy e todos seus

sucçessores que se alguma cousa uissem de correger ou

dader ou de minguar en estes juizes que o correges-

sem.

Outrosv estabeleceo que as sas leys sseiam guarda-

das e os dereytos da santa egreia de Eoma conuem a

saber que sse forem feitas ou estabeleçudas contra eles ou

contra a santa egreia que nom valham nem tenham.

PoRTTJGALiAE MoNUMESTA HisTORiCA, Lsges et Consuettcdines^ vol.

I, p. 163-164, 1211 — Cópia posterior.

Século XIII. 1209

Tod'home que arrancado fòre per calona de morabi-

tino arriba peyte en ropa e en ganado, e la ropa e el ga-

nado seja de novo fasta de mediado, e se ouro ó argent qui-
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de sobre todalas davanditas cousas. E o testemónio de

cada uno s e e r á per si. E os inqueredores dirá aos que

disserem o testemónio, pelo juramento que fezérom,
que o nom descobram o testemónio que disserem.

XXII

No ano primeiro que reinou o mui nobre Rei de Por-

tugal Dom Afonso o segundo, filho do muito alto rei

Dom Sancho e da rainha Dona Doce, e neto do gram
rei Dom Afonso davandito, en Coimbra fêz as cortes en

as quais, com consellio de Dom Pedro, eleito de B r á-

g a a e de todos os bispos do reino, e dos homens de reli-

jiom e dos ricos homens, e dos seus vasalos, estabeleceu

juízes, convém a saber: que o reino e todos que en êl

morassem fossem por ele rejudos e sempre julgados

per ele e per todos seus sucessores, e aguardam assi e

todos seus sucessores que se alguma cousa vissem de

correjer ou de ader ou de minguar en estes juízes, que

o correjessem.

Outrossi estabeleceu que as sas leis sejam guarda-

das e os dereitos da Santa Igreja de Roma, convém a

saber, que se forem feitas ou estabeleçudas contra eles ou

contra a Santa Ign^eja, que nom valham nem tenham.

XXIII

Tod' home que arrancado fore per colonha de mora-

bitino arriba, peite en roupa e en ganado, e la roupa e el

ganado seja de novo fasta de mediado, e se ouro ó argent
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ser meter meta, e aprecien o hos alcaides e tomeii ende a

decima parte, e digau por amor de deus e essa jura que

fezereu a concello que dereyto apprecen segundo seu seso,

e por valia de ii morabitinos ii alcaides lo digan, e dende

arriba nii alcaides lo digan.

Foros dk Castklo EonRiao, Id. ib, p. 77.

Séoulo XII. 1185

. . . noticia de torto que fecerum a Lourcncius Fer-

nandix^ por plazo, que fece Ooncavo Raniirix antre suos fi-

lies, e Lourenço Ferrnandix,, quale podedes saber: e ove

aver d'erdade, d'aver, tanto quorae uno de suos filios, de

quanto podessem aver de bona de seu pater e sua mater.

E depois fecerum plazo novo, e convém a saber quale: in

elle seem taes firmamentos, qúales podedes saber. Eamiro

Gouçalviz, e Gonçalvo Gonca, Elvira Gronçalviz, foram

fiadores de sua Irmana que orgase aquele plazo, come

illos: super isto plazo ar ferum (?) suo pleito e a maior

ajuda que illos hic conocerum,. que les acouecesse Lau-

renço Ferrnandiz, sa irdade per preito, que a tevesse o

Abate de Santo Martino, que como vencessem outra que

assi les desse de ista o Abade, e que nunqua illos lei-

xassem daquela irdade . . . sem seu mandato.

Francisco Adolfo Coelho, Questõks da Língua Poexugueza, se-

gunda parte, Porto 1889, p, 63.
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quiser meter, meta, e aprécien-no os alcaides e tomen ende

a décima parte, e dígan por amor de Deus, e essa jura

que fezóreu a concelho, que direito aprécen segundo

seu seso, e por valia de ii morabitinos, ii alcaides lo dígan,

e dende arriba nii alcaides lo dígan.

XXIV

. . .notícia de torto que fecérum a Lauróncius Fer-

nándiz, por plazo, que Gonçavo Ramíriz antre suos fi-

lio s, e Lourenço Fernándiz, quale podedes saber: e hou-

ve haver de herdade, e de haver, tanto come uno de

suos fílios, de quanto podessem haver de bona de seu

pater e sua mater. E depois fecérum plazo novo, e con-

vém a saber quale: in ele seem tais firmamentos, quales

podedes saber. Ramiro Gonçálviz, e Gonçalvo Gonca,

Elvira Gonçálviz, fórum fiadores de sua Irmana que

orgasse aquele plazo, come illos: super isto plazo ar

fecérum suo pleito, e a maior ajuda que illos Mc co-

nocérum, que les aconecesse Laurenço Fernándiz,

sa irdade per preito que a tevesse o Abate de Santo Mar-

tino, que como vencessem outra, que assi les desse de

ista o Abate, e que nunca illos leixassem daquela irda-

de .. . sem seu mandato.
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ACOMPANHADO DE ALGUMAS NOTAS ADICIONAIS (* *)

A.
PÁJ.

a 24, 28, 81

a: nome da letra no abecedário português, à . . . . 219

a(sj : artigo e pronome pessoal femenino, no acusativo, quando

precede as formas verbais ou as segue depois de vogal'

oral 39, 182, 207

o; preposição 39, 268

-a: artigo definido em vasconço; eche-a, «a casa» ... 96

a: antes de consoante nasal, quando tónico, â . . , . 142

á ; a aberto tónico 28,141,157,166,172
â: a surdo tónico, em português 28, 81

â francês : diverso de a, e de à português 238

â romeno (ou ê, t), = y polaco, * açoreano 242

« a surdo átono; <? na transcrição de J. Cornu (g. v.) 27, 202, 242

^ por e : samear, por semear 104

** Especialmente antes de r-; artelharia; cf. artelheiro.

H breve. : 202

U romeno, análogo a â português 242, 248

ã: a longo 202,266,268

a: a fechado, tendendo para ò; mal, mau . . . .27, 218

a; a fechado, tendendo para è; dialectal 217,218

õ; a nasal 27, 80, 133, 143

ã: aberto em parte do Minho e Douro 179

'ã: notação preferível a an, para ã final; lã 133
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PÁJ.

'ã : por ang germânico 133^ 256
ãa: antigo por ã: lãa, lã 133

« + (('), ip) átono antes de consoante = à{c}, àfpj . . 72, 73
ábaco . . , 166, 169
abade, e não abltade 288
abdómen, plural abdómenes (=abdómenes) .... 133, 140
Abecedário: Veja-se Alfabeto.

aôe/Ãa t apicula 63

abertas (Vogais) à, è, i, ò, (à em mirandês). . . .28, 166

Abreu (Guilherme de Vasconcelos) 8, 16, 62, 126, 225, 262, 268 286

ab-sol-ver 214

abstrahir : abstraio, e não abstraho (abs-tra-ir) . . 57, 192, 292

academia e academia 163

Academia (Real) espanhola 112

académico, e académico 179, 180

Academus , , 181

acção 289

acarear, acareia . . 96

acção, activo =;à(?ão, àtivo {ac-ção, ac-tivo). . . 72, 214, 292

acç, act: conservam o o, nulo, se o a átono permanece aberto;

acção., activo , . .72
Accio : poeta romano . . . 76

acender e não accender . . 288

Acento : tónico, ou icto, e melódico . ... . . 156, 202

— agudo (/) : vogal aberta tónica, â, é, í, ó, {ti) . . . 157, 165

: preferível ao circunflecso (*) antes da vogal nasal. . 179

-—- — : nos ditongos, éi, éu, ói 131

: nos paróninios pára, Pêra^ pêlo, péla^ pólo^ póla . . 181

•^- — : designa a sílaba tónica, em geral 180

: nas consoantes, em polaco : valor e transcrição . . 248

e circunflecso: sua diferença em português. . . . 175

Acento circunflecso (
*

) : vogal fechada tónica . . . .165
'"

a, (^ (?), Ô, {ú). . . . 157, 165

em francês ;- em romeno. . . ... . . . 242
•^

: nos parónimos. . . . . ... . . 88, 176
^

: em vocábulos esdrúxulos : 165, 167, 180

: quando se lhe deve preferir o agudo. . . . 178, 180

— grave ('') : vogal aberta átona, à, è, ò 193

— — : desunindo vogais . 194

^- —r : no u proferido de qiie, qui, gúe, giii . . . 90, 200
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PÁJ.

Acento : sua deslocaçãp nos Lusíadas, etc lõO, ess.

Acentos : omitidos nos vocábulos compostoB, cujos elementos se

unem sem hífen ^ , . . 193

nos parónimos, diferençados ortograficamente . . .178
: preferíveis aos ápices (•*) . 185

Acentuação gráfica : ó essencial 160, 16õ

é vocabular, e nao frásica 1Õ6

— — necessária nos nomes próprios . . . 232, 233, 237

castelhana: perfeita . . . . . .5, 160, 172

— — catalã : imperfeita - . . . 160

— — italiana : imperfeita 6, 160

— — quando é conservada nos derivados 192

— — dos verbos, com seus complementos pronominais . . 193

— — em nomes próprios : como nos comuns . . 183 e ss, 293

marcada metodicamente 160, 290 e ss.

no i e no ú tónicos, depois de vogal .... 190, 289

nos vocábulos agudos, terminados em á{s)^ é(s), d(s), éi(s),

óí(s), éw{$), éíw, éws, ê(s), ô{s). . . . 172 ess., 290

em todos os vocábulos esdrúxulos . . , 167 e ss., 289

nos vocábulos parocsítonos em *', ic, vogal nasal, ditongo,

consoante , 173, 290

recomendada por D. N. do Leão 178

— — de vocábulos compostos e derivados 192

(Regularização da) . . . . . . ... 17, 160

Erros nos dicionários . , 169

Acentuação gráíica portuguesa (Proposta para a), por A. K.

Gt)nçálvez Viana . . . . . . . . . . 9

Acentuação tónica, ou icto 156

1 melódica . . . . 156

clássica 264

— — conservada em vocábulos gregos usados em latira . 161, 162

latina, feita na última sílaba pelos franceses . .171, 236

dos nomes latinos e gregos . 236

— — de nomes geográficos e pessoais . . . . . . 232

— — deslocada, ao passarem a português 240

finlandesa e húngara 245, 247

vasconça 240

— — esclavónica : variável 249, 253, 254

acerca [àçcrca) : diferente de acerca (acerca), e a cerca . . 195

achádcgo^ e não achadego : veja-se eiradego 167
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PAJ.

ucharám: forma antiga de charão 129

Á c i 1 1 e s por Achilles 62

aere^ a-gro 215

acrópole (a), e não o aoropóle ou acropólio 168

acto (ac-to) 289, 292

acuar 90

açúcar, e nSo assúoar . . . .
- . . . . 121, 122

acuidade 90

ad (a, preposição 39

adega {apotheca 65

aderir^ e não adherir 288

-odes : terminação verbal antiga ; moderna -ais .... 130

adição, e não addição 288

Adições ao abecedário latino 88

admiração (Ponto de): invertido no começo das frases. . . 203

admitir, e não admittir 288

a-dop-ção 292

adoptar {=adòtar), e optar 72

Advérbios em -mente: conservam a acentuação gráfica dos adjec-

tivos de que derivam 192, 193

advertese (adverte-se), no Dicionário a Academia .... 210

ce: è tendendo para à 217, 218, 238

ce: valendo á* ou a* 268

88, ae latino 218, 220

^; o in francês 238

-ae : diferente de ai (D. N. do Leão) 130

ãe: ditongo nasal =ãi 29, 132

ãe: rimando com em = e*, ãi 148

aérer, e nSo aêrer, em francês 195

-aes: terminação nominal de plurais, e verbal .... 130

afã: melhor escrita que afan 140

afecto, e não aflfeoto 288

Afonseca (d') : escrita errónea por da Fonseca . . . 186, 189

Afonso 78, 187

africanos (Nomes) 221, 229, 244, 286

africatas (Consoantes) : explosivas seguidas de fricativas . 53, 270

Africção de consoantes : pronúncia como fricativa. . . . 250

africus {vL en tus) ] ávrego 56

-ága : suficso vasconço, que serve para formar colectivos . . 241
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** Corresponde ao nosso suíicso -ai: de liçar^ «freixo»,

liçarraga^ «freixeal» ; de arri^ «pedra» ; Arriaga, «pedre-

gal». É esta a orijem do apelido Arriaga. Veja-se, a páj.

187, 188, o que fica dito sobre os nomes de localidades na

Península.

agcora, aggulus, por ancora, angulus .... 134

agger 134

agigantado 289

Agma: ^j ou w póstero-palatal . . . .34, 134, 218, 263

Agnelo = ag-nelo . . 75

Agnes {Einês {inês, o não Ignez 75

agnir daliati, por agnis daliati, em sánscrito .... 24

-ago, -ego: suficsos russos, pronunciados avo, evo . . . 252

agoentar, aguentar . 199

agravo, e não aggravo 288

Orgra-var 292

água, e não agoa; diversas acepções: 98, 198, 202, 215, 221, 290

aguardente 213

agudo (Acento, q. v.) . . .'

agudos (Vocábulos) : com a última sílaba tónica . . 156, 172

— — — — quando se acentuam graficamente 156, 172, 174

ahenum 59

ai=áí 130

ai: preferível a ae, para expressar o ditongo 130

— = ai : ensaiar 144, 268
o

ãi: representa-se por ãe 29

aí: melhor que ahi 57, 61

aia 261

alo , aiio: aio 86, 91

Aiace: Lusíadas x, 24 . 236

aimant, aimant, francês ! iinã, «pedra de cevar» . . . 140

Áinão, com acento na 1.* sílaba, nos Lusíadas .... 225

ai-po 292

ajaezar, ajoelhar= a/ai;&ar, ajullhar 106

Ajn\, Ajaee\ ki&QQva. ...... . . ... . . 236-

ai latino passando a ou português . . ... . . .33
-ai francês : plural -aux . . . ... . . .33
Alá, e não Allah, . . .66
alafhjúde . •. . 57, 197
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PÁ.T.

Albanês 55, 59, 128, 250

albíxare, árabe } albixeres, valenciano, alvíssaras, português,

albricias castelhano 113

Alboni 180

álbum, álbuns 139

Albuquerque (d') 187

Alcácer Geguer . 226

Alcácer Quebir, ou Quibir, e não Kebir 225

Alcáeer-do-Sal 226

Alcácere, Alcácer em próclise. ** Mas nos Lusíadas (iii, 95)

Alcácere-do-Sal.

alcaide, e não al-kaid 220

O Alcaide dí5 Faro, drama de J. da Costa Cascais . . . 221

alcaçuz 118

Alcalá (Pedro de): arabista espanhol do século xvi . . . 110

aloali=alcalí, alcool^alcoôl, e não álcali, álcool . . 78, 161

alcorão: preferível a Icoran 220, 224

— : campanário . . 224

* * — «a qual cidade é mui sumptuosa, e ornada

de muitos alcorões, que são torres de suas mezquitas» —
Frei João dos Santos, etiópia oriental, livro v, cap. 16.

Alemanha, alemão 234, 242

alentejano (Dialecto) 98, 135, 142

Alexandre Herculano (q- v.)

Alfabeto (V. Abecedário) : adições ao romano . 24, 28, 91, 176, 200,

. 217, 219

alemão 200

arábico 66,67,110,146
— — boémio : adições ao romano 200, 248

castelhano 88, 92, 219

— — clementino, ou esclavónico 226, 241

devanágrico: transliteração e transcrição . . . 258, 273

glagolítico (esclavónico), ou cirílico . . - . . . 241

gótico 226, 235

hebraico 66, 67

grego 250

húngaro 245

islandês : adições ao romano . . . . . .92, 200
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PÁJ.

Alfabeto latiuo, ou romano. . 24, 226, 241, 250, 258, 260, 286

nacional 30, 31, 219

polaco: adições ao romano . . . . .92, 200, 248

— — russo 251

Ampliação do romano 91, 217

Alfabetos estranhos (Transcrição de) . . . 217, 234, 250

semíticos, e outros 67, 250

* * Conquanto eu tenha opinião formada, e já expressa i

acerca da transliteraçâo científica, que, além das transcrições

vulgares, mais conviria adoptar para estes sistemas de es-

crita, nos poucos vocábulos quo me foi necessário citar no

decurso desta obra, malaios, árabes, ou hebraicos, translite-

rei por versaletes as lktras, o por caracteres minúsculos

romanos as moções, ou símbolos das vogais, seguindo na-

quelas a ordem de correspondência das letras do alfabeto

latino tradicional, isto é, alif por A, be por B, fie por E, iá

por I, etc.

Um exemplo deste sistema vê-lo há o leitor a páj. 270.

Alfajeme de Santarém (O): drama do Garrett . . . .211

alfayate: erróneo por aí/bmíe 86, 160, 190

alfaxema, castelhano alhueema 60

alfcre^^ alférexes 117

{aljgttazil ! árabe uaziR 199, 200

Aljemia (ou aljamia) portuguesa .... 66, 113, 223, 228

almarjem, e armaxém, armaxèe 132

almefnjara 220, 224

Almeida Garrett (q. v.J (Visconde de)

almejas, castelh.
;
português amêijoas 201

almuádem : forma portuguesa correspondente á castelh. almué-

dano, francesa moderna muexxin 220, 223

Almoço, almoçosf eu almoço 177

Almodóvar . 167

í Veja-se, além da 1.» Parto da Exposição da pron. normal portuguesa,

a memória por mim apresentada á 10.» sessão do Congresso Internacional dos

Orientalistas, Simplification possiblk de la composition kn caracteres ára-

bes, Lisboa, 1892, editada pela Sociedade de Geografia.
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PAJ.

Alr^uédano, cast., almuadem, port., muezzin, fr. . . . 223

Alphabet européen appliqué aux langues asiatiqtjes (L'), por

Volney; Paris 1826 55

Alphabet (Standard), de C. E. Lépsio, Londres-Berlim, 1863 . 202

Alquebir, Guadalquivir 199

altíirium) outeiro 33

aludir e não alludir 288

alumiar, alumia; ])0])ulaT alumeia 19

alvará(s) 156, 290

Alvaiázere 226

alvíssaras 111^ 113

am 27, 243

- am = ã, no século xvn (V. Cam) 34, 134

- = ã; persiste dialectalmente 136

- am ; átono de nomes, substituído por -ão . , . .35, 243

— : — de verbos, e de quam, tam, sam (santo) gram
(grande) 136

amades, antigo : moderno amais 130

amanhã {= amanhã) ^ diferente de te míí?iAã .... 195

amar e hamar^ « dez » , em vasconço 59

amárã^ e amárõ : diferentes 136

amaram e amarão 135

amável 291

ama(ui)stis 91

âmbar 291

-âmos^ e -amos : terminações verbais ...... 141

Atnbundo 229

ambrósia e Ambrósia 161

amégeas : forma antiga ; moderna amêijoas 201

«OTCíajeas; forma antiga ; moderna amezxas 201

americanas (Línguas) 52, 87

«w^^í/o, a não amido ) amylum 161

amor e Amor 194

-aws ; terminação de plural
.;
preferível -ãos . . . . . 136

anchora 134

analisar \ análise, e não analixar 119

anáricas (Línguas) : as que não são áricas 259

-an : preferível -ã 27, 133

anca 134

-amos e -amos . , 141
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PÁJ.

Ancípites (Consoantes) : Z, r 260

Ãnoia : erróneo por ânsia 144

•««c/a ; terminação de substantivos 144

Andrade (Francisco de) : O Primeiro Cerco de Dio, poema . . 85

anel : pi. anéis ; antigo anées 94, 181

anel de ouro 204

««greo, antigo ; moderno, a?i;'o ! an gel us 108

* * Cf. loja, antes lôgea I italiano loggia

nnginho \ angeinho ; anjinho 108

Angola 229, 256

-anha, -anho, e -enha^ -enho 144

Aníbal e Anibál 154

* * Gil Vicente rima Anihal com divinal^ no Sermão, e

o plural Anibales com Rosasvales (Farsa de Quem tem farelos).

anjinho
j ajijo 108

ânsia, e não ànoia, ou ância 78, 179

nntes, antes, em castelhano . . .173
António^ Antonino . . . . , 92

António Feliciano de Castilho, q. v

António Garcia de Vasconcelos, q. v

Antuérpia e Anveres 234

Anunássica e anussuara, termos de gramática sanscrítica : na-

salização 265

ao : ditongo
;
preferível au 130

ao: diferente de ato (D. N. do Leão) 130

ao=::âu . 208, 268

a : contraído em ò 207

as.- valendo àu^ âic 267

ão=ãu 30, 132, 135, 136, 243

-ão átono de nomes
;
popular -o 136

-ão átono de verbos : preferível -ani 35, 135

-ão tónico de nomes e verbos 135, 138

-ão, átono, aõ, tónico, no Dictionnaire PoRTtroais-FRANÇAis de Ro-

quete, 1853 135
-ão, -ol . . . 129

aparte \ apartar, aparte^ e á imrte 194

apal^ e aphal, vasconço 52

aparecer, e não appareoer 288

aparte, diferente de d parte, e aparte 194

apaulado. 158
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PAJ.

Apelidos : devem ter a ortografia dos nomes comuns . . . 186

apicais (Consoantes) : as que se preferem com a ponta da língua 2Õ9

Ápices("): seuemprêgocoma,e, o, ú: 93, 201, 217, 219, 238, 242,245

: é-lhes preferível o acento (') 195

: em francês 195

aportuguesados (Vocábulos) : devem ter ortografia portugue-

sa 220, 222, 224

a-pli-ear 292

apóstolo 290

Apóstrofo (
' ) : seu emprego 182, 203

— — : só se deve usar em casos raros de supressão de le-

tra 203, 204, 292
•

: erróneo em n'o, n'eate, etc. 204

: subscrito em a, e = a, e 202

apotheca i úwíe^a, bodega 65

Apuntaciones críticas sobke ei. lenguaje bogotano, de Eufino

José Cuervo 89, 148

aquário, e acuar 40

àquele, àquela^ diferentes de aquele^ aquela. . . . 194, 202

aqui 261

Árabe, árabes 110. 257, 271

arábico (Alfabeto) 110, 257, 271

arábicos (Nomes)....... 66, 146, 223, 228

Aragão (No) : ennos^ por en los 210

Araucano : chileno 97

ar'beiten, alemão 246

Arcádia (A) 5

Arcaísmo 22, 208, 227

arcanjo, e não aroiíanjo 288

arcebispo 1 archiepiscopus 63

areheologia^ archeologia, português, e italiano .... 56

Archeologo PORTUGUÊS (O) 16, 63, 117, 169

Ariosto : em italiano pronuncia-se áriôsto 181

Aricas (Línguas 5'. v.)

arcipreste >archi-presbyter 63

arcus
I
albanês f^Ãjar/c 59

área, e areia; área e ária 144, 171, 290

arear
I

arear
I

* arenare ' 95, 96

ar(e)isco 108

Argote (Dom Jerónimo Contador de) . . . . . .145
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PÍJ.

arguir, arguente, argúi, argui. . . .19, 89, 91, 200, 291
arisco

I
areisco 108

ark, albanês
j
arcus 59

aristocracia 161

armas de guerra (Nomenclatura das) 65
armaxém, armaxéns, artnarxée{s) 137

arrabil, arrabifijs 94
arraigar, e não arreigar - . . . 144, 158
arrais, arráix, arráixinho 191 193
arras e não arrhaa 288
arrátel, arremeter, arruido, ar-ra-xoa-do . . . .77, 214
arri, « pedra » em vasconço (V. -ága) 333
arrizotónicas (Formas) : as que nSo são acentuadas no radical . 96
Arriaga, apelido vasconço : significa «pedregal». . . . 333
ar-roi-o 292
Arroios, e não Arroyos 86
arrojo 288
Arroquiaga, em francês Roquiague 241

arrox: o * é etimolójico 118

Arte de grammatiga . . . Kiriri, de Luís Vincéncio Mamiani . 87

Artk de la lknoua guarani ó mas bien tttpi, por el Padre António

Ruiz de Montoya, Viena—Paris, 1876 - . . 87, 115

artefieio, arteficiaes, nos Lusíadas 101, 102

artelharia\artelho\a.vi\G\i.\xiVCi 106

— : (Instrumentos de) : os nomes dêles eram tirados dos de ani-

mais . . . 64

Artigo-pronome lo, la: antigo e dialectal. . . 206, 209, 211

— — no, na, depois de nasal 206, 209, 211

Arvais (Carmes dos Irmãos) 62

ãsa, sánscrito ; osco onsus 60

Asdrúbal e Asdrúbal 154

asiáticas (Línguas, {q. v.). asiáticos (Povos) .... 134, 257

asilo, e não aaylo 288

aspiradas (Consoantes) : sinal (
'
) ou A . . . .62, 262, 269

— — em grego 50

: passam a africatas e depois a fricativas . . . .54
: em hebraico 269

— — : em português 262

: em sánscrito 67, 259, 262 e ss.

— — : em vasconço 52
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PÁJ.

Consoantes aspiradas : nas Knguas germânicas .... 242

as-sei-o^ as-sea-do 215, 292

assemelhar^ assemelha; assimilar 100

assentar 75

assentimento 289

assiduidade 197

assif(i)nar 77

Assimilação 103, 210

Associação de línguas modernas, de Londres 43

assotnbro 77

Ástures^ e não Astúres 167

a.tafh)ude 57, 165, 198

Ataíde^ e não Athayde 43

ate 261

atear^ ateia . 152

Atenas, e não Athenas . . . .
' 288

atfhje^ «porta» em vasconço 52

atitude^ e não attitude 288

atriuni )aíWo ".152,290
atroee^ por atrox, nos Lusíadas 69

attri buere j italiano attrihuire^ castelhano e português aír^-

huir 14

atum, atuns 139

áureo 290

ait : preferível a ao, para o ditongo âu 130

ãu : ditongo nasal, representado por ão, -am 29

Aulo Gélio : escritor romano . . .51. 53, 54, 59, 152, 154

Aumentativos 193

author, erróneo por autor . . 43

author, inglês 48

au-to 292

autócrata 166

autópsia e autopsia 161

awior ! a uctor, e. não author 74

Autos de Gil Vicente {q. v.)

autre jaltrum 33

-aux : forma de plurais em francês 33

auxílio, aussílio 68

** Cf. lasso, disse, latinos laxum, dixi
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pjLr.

Áustria 234

A-rê-lo-mar (MedOes de) 210

aventesma\a pantasma\T^la.&ni&sm.Sk 66

Ávila (rf') 187

aro, jaueolam, a»ô|aueolum 27, 88,97, 157, 165, 172, 175,290

át're^o {Africas (uentus) 66

(a)xorca 71, 200

Axtilar = Atstilar : V. x, nota 2.^

(ajxarcão 200

axeite 111

Axoia (A)= axôia 234

*» V. David López, Toponymia ákabe em Portugal (g'. z?,)

Axteqi(e= Açteque^ açtee 116

azul^ axuis^ e nao, azaes 94, 289

Azurara (Gómez Eanes de) 57, 102, 116, 126

b 24, 26, 30, 35, 81, 261

b : nome da letra no abecedário português, bê . . . .219
b : valendo por v, nas inscrições plebeias latinas .... 109

b : fricativo, castelhano e português . . . . . 109, 269

b 6 V em castelhano 109

Baçord^ e não Bass(o)rah 66

ba(h)u 57

bach alemão 242

baile 144

bairrista 144

baiyxa : antigo, por ba{i)xa 85

l)aiju(s) (= 6à;M(s) 174

banho 261

Baptista (João Maria), Chorographia do reino de Portugal, Lis-

boa, 1878 188, 234

baptixar [baptizare 119

Var (V. Aspiradas) 62

Barão de Castello de Paiva : editor, com A. Herculano, do Ro-

teiro DA VIAGEM DE VaSCO DA GaMA . . . . 131, 209

Barbosa LeSo 32

barões 157
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PÁJ.

Baroíque : Warwiek em inglês ....... 218

Barros (João de), Décadas da Ásia 114, 147

Barros (Cónego M. Marquez). V. Línguas da Guiné . . . 286

Bases da ortografia portuguesa, por A. R. Gonçálvez Viana, e

G. de Vasconcelos Abreu, Lisboa, 1885 . . . . 8, 16

Bases da transcrição de nomes estranjeiros . . 226, 234 e ss.

Bases da transcrição de nomes estranjeiros, por A. R. Gonçál-

vez Viana, Lisboa, 1900 9, 226

Bases fonolójicas da acentuação gráfica 156

basilisco : peça de artelharia 65

batel^ batéis, antigo batées 131

bateis {= bateis), e batéis 131

baxá, e não baehá 145

baxo, baixo 71

bê : nome da letra b no abecedário português . . . .219
Beames (João) A comparative grammar of the modern Aryan-

LANGUAGES OF InDIA (q. V.)

ôear (to), inglês, latim fero 54

Ijeau: francês antigo = èèâ, moderno = 6ô 33

Beaulieu (Leroi), Israel ohez les nations (q. v.) .

beber, bever, buber 104, 109

be{h)ar, vasconço, «necessário» 59

BeGaoKepax ou beghadhkephãth : termo de gramática hebraica 270

bel, beau {=bèu), em francês 33

5e//«
I
b e 1 ( 1 ) u a ; italiano òe/»a 110, 196

Béljica 234

Belmiro : pseudónimo de um poeta contemporâneo . . . 185

Benguela e não Benguella 229

bem, bens, bSe, bèes 157

bem, rimando com mãe 148

bem-aventurado 193

benção, antigo e dialectal íbenedictionem: benção . . 137

-berg : -berga, em castelhano, -bergue, em português. . . 245

besteiro, beesteiro\ XiQBto, = besta , . . . . . .157
bh . . . 67, 270

bibere e vivere 110

bíblicos (Nomes) 237

Bibliotheca do povo e das escolas 97

blbliotheca poktugueza 114, 137, 152

bieo , . . . . . 262
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PÁJ.

bisesdrúxulos (Vocábulos) : com acento antes da antepenúltima

sílaba; ex. : dávamo-vo-lo 30, 246

Bidassoa 172

bisonho 181

bilabial (Consoante): a que se profere com os dois beiços. 262, 269

bixantino (Grego) 65, 251

bímano, e não bimàno 161

bi-sa-vô^ bi-sar-ma 214

bisbilhoteirolbisbiglio^ ii&Ví&no^ «sussurro», «cicio». . . 107

Bluteau (Dom Eafael) Vocabulário poktuguez-latino 99, 128, 136,

141, 169, 223, 224

bobo 30

òoca, e não bocca
I

latim bucca 15

"boi

èorfef/rt
j
apotheca. . .65

boémio (Alfabeto). Boémios ou cheques .... 235, 248, 249

boi=bôi 29, 131,261

bóia^ boiar 134

boletim 92

Boletim ua Sociedade de Geographia de Lisboa : V. Esmeraldo .

Bonaparte (Príncipe L. Luciano) 25

bonheur, francês, com o h nulo 61

bónus 180

Bopp (Francisco) : eminente glossólogo alemão, fundador da gra-

mática comparada árica. . . . . . . . 262, 269

Bordéus, fr. Bordeaux \ Burdigala 92

-borg^ -burgo 244

Borgonha^ ív. Bourgognel^ViX gMnà.\dí . . . . .92
Borjes (Ferreira) Diccionario Jurídico, Código Commercial por-

TUGUKZ 214

£ds/bro: em latim Bosphorus e Bosporus .... 66

boua por boa 96

Bramas 134

Braquia (= braquía) ; nome do sinal ("") de sílaba breve, latim

brachia: emprego 202

Brasil (Nomes indíjenas do) 87

brasileira (Pronúncia) 39,93,97,101,115,148
brasileiros (Vocábulos) 87, 116

brat e brati^ em russo 251

brechen. alemão 242
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PÁJ.

breve (Quantidade prosódica : indicada pela braquia (""')
. . 202"

brônxso^ e nao hrõnxeo . 179
buber, popular por beber . , . , 104
Buçaco, e não Bussaeo 121 122 290
bucca: étimo do italiano boeea^ português e castelhano boca . 15
BucH (Das) der Schrift, de Carlos Faulmann, Viena, 1880. 54, 241
bucho e buxo 20 290
bud e bird

; em inglês : diferentes . . . . . . . 238
buli: pronúncia do u aberto em inglês

buinho e búinho 191

Búlgaro 106, 128, 248, 253

: er o^3i re . . . . , 128-

BiTLLKTIN HiSPANIQUE 89
Bnv di\ guiai. iBordeaux .92
— tSMTgi— btirgo 244
burguês^ e não burguez 124

Burgundia ( Borgonha . . . . . . ... .92
Burnell (Arthur Coke & Colonel Henry Yule, ....
Hobson-Jobson, A Glossaey of Anglo-Indian words and phea-

SES, etc. (q. v.J

huxo e bucho , 20, 290

Byron (Lord) 59

O

81, 247, 261, 28f>

. 219

. 30

c 24, 31

o : nome da letra no abecedárío português, cê; valor,

ca, CO, cu; ee, ci

e : antes de e, * .

c florentino depois de vogal átona : gutural equivalente

lego antes r, a, o, u
c latino : correspondendo a y grego....

: passa a g português, entre vogais .

: vocalizado em i, u, em português .

c nulo : eliminado se nao influi na vogal precedente

: conservado se influi, e nos derivados

c por q antes de u proferido, ex. ecuestre

ç : valor primitivo ts. .... 27, 35. 76, 80,

p : nome da letra jio abecedário português, « cê cedilha(do)

»

& ga-

75,

15,

72,

27

55

62

125

97

72

73

90

89

2ia
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PÁJ.

ç : de orijem provençal, a letra .89
p ; confundido com s, -ss- desde o século xvii . . .113, 114

ç : diferente de s, -ss-, no português antigo, e ainda nos dialec-

tos do norte: mantém-se 31, 111, 126

ç : diferente de x, no castelhano antigo 111, 238

p final de sílaba : representado por x, em castelhano e portu-

guês 111, 116, 191

p inicial de vocábulo : restabelecido 112, 126

ç : representante de ci, ti latinos 112, 191

p, ce, ci : representantes de x% arábicos 111, 112

p, ce, ci nas línguas indígenas da América do Sul e do México,

nos escritores portugueses e espanhóis . . . . 115, 116

p : substituindo o z castelhano 238

p, ee, ci : se devem ser substituídos por s, -ss- . . . 30, 112

c, c, c palatalizado : tt, eh 217, 218, 249

p ; transcrição da sibilante dental devanágrica em vez de s, em
harmonia com o valor histórico do p em português. O título

usado no sul da índia Samori fSa?nudrzJ foi pelos nossos

cronistas da Ásia representado com p inicial: Çamori(m) . 265

p : usado mesmo antes de e, *', até o século xvii, e mesmo de-

pois, tanto em português como em castelhano ... 89

cá . 261

cabedais, plural de cabedal e nao cabedaes

caça(da) : vocábulo parocsítono 156

Cacém : diferente de cacem I caçar 184

Cacografias 107

— raras em Espanha e Itália 6

cacuminais (Consoantes) : as que se proferem com o ápice da

língua no palato duro. . . . . 259, 261 e ss.

cadáver, cadáveres (cadáreresi cad&uev . . . .140, 141

cadeira I caí/iéára 65

caderno I quaternus 201

Cafriais (Línguas) : sua transcrição portuguesa . 221, 229, 244

ç/^ga e saga 20

cágado, e não kagado 82

** Assim escreveu Gil Vicente no Auto das Padas.

Cágliari (cálhari), e nâo Cagliáxi. 232

cai, e caie 202
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PAJ.

caiar, caia 144

caibo 191

caimhra, cãibra 132, 191

caixa
I
capsa 31, 68, 70

cair : preferível a cahir; caírem 191

cal 30

calabrês (Dialecto) 52

calção e caução . . • 34

calculus, caueulus 33

caleidoscópio, e nSo kaleidoscópio 82

Galembours 40

cálexes ; plural antigo de cálex^ cálix, 116

calidade, antigo por qualidade 201

cálix \ cálix, cálice 91, 116

çaloio, çaloia 131

ca7na 134

cfflwanAo
J
quam magnus 155, '201

Camboja^ e nío Cambodja ou Cambodje 225

Gainehatca^ Kaniehatka 230

camelo : peça de artelharia 65

Camilo Castelo Branco 2

Camões (Luís de) V. Os Lusíadas, Canções, Comédias, (q. v.)

campi (1) : florentino (=* hampi) 55

cana -» . 134

canais, e não canaes, . . . , 289

Cancioneiro de El-rei Dom Dinis, edição de H. Lang (Das Lie-

DERBUCH dks Kõni&s Dinis von PortuctAl, Hale, 1894 . .126
Canções, de Luís de Camões 150

cândido^ e nâo cândido 179

Cândido de Figueiredo, Novo Diccionário da línqua portuquêsa

("q. v.J 16

Cândido Lusitano (Fr. Freire de Carvalho, q. v.J . . .153

canga 134

cangurufs)=cangurufs)- 174

cânon, cânones 140

Cânones arábicos de Erpénio 38

Cantes flamengos, de Machado y Alvarez 103

canto e quanto 32, 39

canta-o {=cântò ou canta-u) 207, 208

çapato, e não, sapato . . ..... . . 290
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. 141,

200, 217,

217 a

capax

Gape-Diitch: dialecto holandês na África austral

capsa { caixa. ......
carácter^ carateres {=earactéres)

Caracteres acrescentados ao abecedário romano.

novos : necessários em transcrições.

itálicos .......
Çaraçuati, Sarassuati .....
pcFrpa; preferível a sarça. .... 30, 111, 119,

Carmes, dos Irmãos Arvais (Carmina Fratrum Arualiiim) .

caro e carro . . . . . . . . .31,
Carolina Michaelis de Vasconcelos (D.) . . • . .

carta ...........
Carvalho (Fr. Freire de) : Cândido Lusitano : edição rolandiana

do poema Os Lusíadas, Lisboa, 1843.....
Carvalho (Henrique de) Méthodo prático para fallar a língua

DA LUNDA (q. V.).

carvão ...........
casa: diversas acepções . . . . . .31, 111;

casa (la), le case, florentino (=/a hasa, le hase) .

cascavées, plural antigo de cascavel . . . . .
' .

Cascais (J. da Costa) . O Alcaide de Faro. ....
cassa e caça ......
castelhana (Ortografia) antiga .

moderna 6, 41, 89, 109, 112,

castelhanas (Letras): //, n, eh, rr . . . . 200, 219,

Castelhano: necessário para o conhecimento do português, e da

sua ortografia . 7, 87, 88,

— — : falado pelos judeus na Turquia e dos países barbarescos

moderno 109, 112, 172, 173,

Castilho (Eujénio de), Diccionario de rimas luso-brasileiro {q. v.).

— — (António Feliciano de) .

castinheiro, por castanheiro

Castro (Dom João de), Roteiro, Paris, 1883

Catalão .......
Catecismo . . ....
categoria, e nâo cathegoria .

cathédrai cadeira ....
catorze, preferível a quatorxe .

Cáucaso .......

31, 76,

. 111,

34, 124, 160,

PAJ.

118

48

70

291

218

219

263

265

290

62

261

16

44

153

157

221

55

131

221

289

113

115

239

119

88

229

2

107

64

239

44

43

65

201

159
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(V. P)

111

94

20,

caução e calção

cauchu^ e não caoutchotic

cauculus
^
por cahidus ,

causa .....
cc^ cç

och, ch=A-; c^ qu .

cê : nome da letra o no abecedário português

ce, ci: conservados em português

em castelhano .

— moderno por zfe^ i) .

diferentes de se, sí,

ce, ci florentinos =a; de xadrex.

ce, ci: representando sce^ sei .

çe, çi: antiga escrita, por ce, ci

cear, e não celar; ceia .

Cecília, Gexília, Cicilia .

Cedilha (j): subscrita a p, r, s, t, d

cela e sela ....
centre, inglês, pronunciado center

cera e seira ....
Cérbero, e cérebro .

cerco \ circum

certeza

César: emperador romano,

César, Césares {=césares)

céu e seu.....
eh: nome no abecedário português, ce

eh e X .

eh francês, valendo x português

eh: ua Península Hispânica

eh italiano=Ã; ....
eh : transforma e fechado precedente

eh: — — e átono contíguo em i

oh.=k: sua orijem, valor e emprego

oh, em italiano: expediente gráfico, equivalente ao qu na Penín

sula Hispânica . . ^ Õ6

oh latino: interpretado como e em português

— — representando uma letra hebraica, transcrita em grego

por X 55

-oh catalão e húngaro igual & c, . . . . . 239

hagá

28,

112

95

103

241

111

20

141

30

23031, 35, 143,

. 71, 145, 147

27, 30, 88, 230, 240, 261

. 148

. 20, 100

. 43, 48, 50, 61
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ch, em alemão, diferente de k . . . . 49, 218, 238, 242

chá e xá 30, 145, 148, 261

chad, o nao Tchad 230

charão^ o não xarão, castelhano charol .... 128, 129

Chatelain (Héli) : filólogo africanista...... 230

Chaveta (}.}): substitui > , < e -> 216

che : nome da letra composta oh em castelhano. . . . 219

char'atcr^ inglês ......... 246

chegar \ plicare ......... 100

oheik: escrita francesa do vocábulo xeque fq. v.) . . . 145

cheque ........... 82

Cheque, ou boémio {q. v.). ....... 248

ohérif: escrita francesa do vocábulo a;ar?'/e í^í?. ?'.y) . . . 147

cheto, italiano .......... 56

Chilenische (Die) Lautlkhre, vekglichen jut den Akaukaxi-

SCHEN, de Eodolfo Lenz 97

Chileno (Dialecto do castelhano no Chile)..... 52

Chimboraço . . . . . . . . . .116

Chinês 129

do Macau . . 34, 35

chinquilho .......... 257

chor, chorume, chorudo \ florem, florumen, florutus . . 215

choro e coro .......... 44

Chorographia do Reino de Portugal, de João Maria Baptista,

Lisboa, 1878 188, 234

Choromándel, e não, Ohoromandél, Coromandél . . . 168

Chronica GoTHORtm

chuva
I
pluiiia.

ci latino seguido de vogal : corresponde-lhe ç em português e

castelhano antigo .....
ci, por sei latino: ciência } scientia

oi polaco: vale por ti

119,

112

20

. 249

19, 95, 96
50, 54, 86, 152

cico, -cito, sufícsos castelhanos ; correspoiídem-lhe em portu-

ico. -zito, -zinho . . . . . . .123

ciar e cear ....
Cícero : escritor e orador romano

84

215

guês

Cifra inferior (o) :Y. a, e.

— — superior (") : V. «,

Cimalhas, ou ápices (•") •

: é preferível o acanto (q. v.j .

29,v 30, 202

29, 30, 202

. 195

195, e ss.
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Cimalhas : com as letras d, e, i, õ, g ii, u . . 201

cinco, cincoenta: melhor cinçàewto
[
quinqua(g)inta

cinta, cinto . ...

nasal

Cintra: erróneo por Sintra . . .

Círculo. V. Cifra ,

circunflecso (Acento): sua figura (*), e valor.,

: designa as vogais fechadas â, ê (tj Ô fã)
— — : preferível ao agudo, com t, ú

: é-lhe preferível o agudo (
' ) antes de

câmara ....
: em vocábulos esdrúxulos

— — — : enteiros .

—
: agudos .

: quando se omite

— — — : em latim .

circunstância, e não oiroumstància

ciropedia.....
cirurgião Jchirurgus
cisne; francês cygne \ cycnus .

Cit(h)as : v. oytaa .

ciúme, ciumento=--ciã-me, e não ci-ú-me

clara-boia ....
claro. .....
Classicismo ....
clássicos (Escritores q. v.).

Classificação dos fonemas portugueses

— — sanscríticos (Silabário) .

Cleópatra, não Cleópatra

Clérigo da Beira; comédia de Gil Vicente

coal^ coatro, antigos por qual, quatro

cocção . . ....
cochlearejfr. cuillère \ port. colher

cocles, rimando erroneamente com Dámoeles

côdea........
Código Commercial portuguez, por Ferreira Borjes

: a sua ortografia

— do pronome -lo .

eodorno 1 cothurnus.

Coelho (Dr. Francisco Adolfo) .

28, 88

, 1(55. 166,172, 184

. 165

121

158

pÁj.

217-219

89, 90

. 20

122, 290

cândido,

. 179

. 167

. 176

172, 175

141, 177

. 154

. 140

. 163

44, 65

. 50

. 120

215, 292

. 213

. 30

. 214

. 2

. 261

. 272

. 153

. 95

. 89

. 76

63, 177

. 167

. 290

. 212

. 212

. 212

. 65

16, 129, 228

— — Questões da língua portugueza; edição dos Lusíadas
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81,

230,

63,

102,

Coelho (J. M. Latino)

coenaj cêa, cea, ceia

Çofar e nao Safar .

Coimbra .

coiro, couro
|
corium

eoixa
I

coxa {=iCocsa)

Coja, Coje^ e não Khwadja
cokc: preferível coque

colher
[
fr. cuillère jcochleare

Colecção de Legislação portuoueza

colocar .....
CoLOQxnos DOS SIMPLES E DAS DROOAS DA India, por Garcia da Orta

:

edição anotada pelo Conde de Ficalho, Lisboa, 1891-92

coluna, e não columiiã ........
comece e comesse .........
COMÍ^DIA DE CaLISTO Y MeLIBEA

Comédia dos Estiíanjeikos, de Francisco de Sá de Miranda

C0MMF,RCIAL (CoDIGO, q. V.). .

como : verbo ;
** mas como^ conjunção e advérbio, pronunciado

também <?Mmo, antigo e popular cííwa. . . . .

cómodo: preferível a cómodo 179, 180,

(A) COMPARATIVE GrAMMAR OF THE MODERN ArYAN LANGUaGES OF

India, Londres, 1872-1876

Comparative Grammar (A) OF THE South-African Bantu langua-

GES, por J. Torreud, Londres, 1891

compostos (Vocábulos) : escritos n'uma só palavra, quando o pri-

meiro elemento não conserve a acentuação: matacão . 192,

— — : unidos com hífen, se os elementos, conservam a acen-

298

94

230

132

30

65

231

82

177

103

92

117

74

20

64

127

81

291

258

286

193

tuação : guarda-roupa
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da Academia

conclmjo^ 2íniigo= caneliiíu

Conde de Ficalho: edição de Garcia da Orta, Coloqihos, {q.

Conde Dom Pedro, Livro de Linhajens {q. v.)

cónego, e não cónego

confessá-lo^ em Ferreira Borjes.

conferência .....
oonfrontalas (confrontá-las), no Dicionário

Congresso (8.") dos Orientalistas em 1889

Conjugação dos verbos em português .

con(s)ciéncia; cçnscio.

Conselheiro (Leal, q. v.) .

consertar^ e concertar

Consiglieri Pedroso (Z.) História Universal, {q

Gonsintiu^ por consentiu .

Consoantes ancípites.

— apicais (q. v.) .

— aspiradas {q. v.) .

— cacuminais ......
— contínuas: f, Z, etc.

— — : seus nomes . . . .

— dentais . .

— divíduas ou explosivas: jo, t etc. .

: seus nomes ....
— dobradas, ou geminadas

não existem em português, como em latim, italiano ; so-

mente rr^ ss, mm^ nn
— enfáticas, arábicas

— explosivas .....
— fricativas : s, f, %, v etc.

— ginjivais .....
— guturais, ou póstero-palatais ; It, g
— líquidas em português (somente r, l)

— — : com elas formam-se ditongos consonánticos,

mancham por vogal intercalar

— labiais.....
— nasais : on, n, etc.

— nulas

— palatais, palatinas '• x, j
— (sub)cacuminais ^, *', ^
— ténues ; as que não são aspiradas

V.)

. 259

50, 52, 67

259

119

pÁj.

85

V.)

. 179

. 212

. 291

. 210

. 269

138, 142

144, 291

. 121

. 103

. 261

264, 266

259, 262

259, 261

. 260

. 219

264, 266

. 259

. 219

229, 288

14, 35, 36, 76, 95

. 67

. 261, 270

. 261, 270

. 265

259, 261, 270

. 72, 293

que se des-

. 128

259, 261, 270

. 134, 261

35, 36^ 289

248, 259, 261

148, 281, 262

. 259, 270

245
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POBTUGUEZA

PORTUGUEZ

•Consoantes quo teem nomes especiais

— (( Trapos de): veja-se Grupo .

— sibilantes : s, «-, etc. .

— sonoras : proferidas com voz : rf,

— surdas : proferidas sem voz : í, ç

Constâncio, Diccionario Etymologico da língua

cônsul^ cônsules

Contador de Argoto (Dom Jerónimo) : A língua

PKLHO DA LATINA {q. V.)

contem^ e contém ou contce

contemporâneo....
confia : antigo por quantia

continua, e continua=eontiniía . . . .90
contínuas (Consoantes, q. v.) .

Continuidade histórica do português

€ontra[/i)ir ....
Convenções gráficas .

convexo : melhor eonveeso,

convinicnte, por conveniente .

copiosos^ em quatro sílabas

•coque: melhor escrita do que coke

cor {^^cór), e cor

cor, côres^ corzinha....... 30

Côr local (V. w) . . .

CO ri um
j
coiro ^ couro .

Coruu (Dr. Júlio) : os seus trabalhos sobre português 107

coro e choro ....
coroa, coroar ....
Correcção ortográfica.

CorrecvOes ortográficas

CoRRESPONDKNCK Philologique, íu «Revuo Hlspanique j

Corssen (Guilherme Paulo): filólogo alernSo

corte= corte ^ Q corte. ....
cortes, e não cortez; cortesmente . . . .11

Cortesão (A. A.) Subsídios para um Diccionábio etc, (q.

coser : diferente de coxer ..... 20, 1

1

Costcro (Francisco) : filólogo italiano.

cota^ quota, latim quota.

C o t h u r n u s
I
codorno

PAJ.

. 219

. 261

. 261

261, 270

. 165

170,

, ES-

291

159,

137

291

201

171

5, 8

. 57

. 5

. 69

. 103

. 196

81, 220

. 177

140, 193

. 223

. 30

120, 128,

132, 183

. 44

. 96

. 42

106 e ss.

9, 25, 55

25

291

192

177,

118,

) .

143, 147

. 47

. 201

. 65

23
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eotibe 125

couro, co^ro
I
cor ium 30

Coutinho (Lopo de Sousa) : História do Cêkco dk Dio {q. v.)

Couto (Diogo do) Décadas {q. v.) ; Vida dk Dom Paulo de Lima

Pereira (q. v)

Couto de Magalhães, O Selvagem, (q. v.)

coxa {==eocsa)\coixa 65

coxer : diferente de coser 20, 111, 147

crrtro; antigo por c/aro 215

cravo , 30

credor = credor 157

crêem ^ erem ; crer 138,139, 218

eris e não krees {q. v.) . 220, 224

** Este vocábulo vulgarizou-se de tal maneira, com esta

forma, que Diogo do Couto deriva dele e substantivo erisa-

da: — «ficando dos nossos outros quatro feridos de cris a-

das» —(Vida de Dom Paulo de Lima Pereira, cap. xix.)

CriseAL (écloga de), de Cristóvão Falcão 12(>

cristal^ e não christal 45

cristam= cristã ; cristãmente 133

Cristóvão, Cristovam; Gristovo ...... 130, 137

Cristóvão Falcão : Écloga de Crisfal {q. v.)

Ckónica de El-Rei Dom Affonso v, de Rui de Pina. 19, 80, 103, 151,

183, 199, 218

— DE El-Rei Dom Joam, (de Gómez Eanes de Azurara, [Lisboa,

1644] ... ..... 57, 102, 116, 126

— DO Felicíssimo Rei D. Emanuel, de Damião de Góis 89, 127, 183

cru 174

Cruz (Frei Gaspar da) Tratado da China {q. v.); Itinerário da Ín-

dia (q. V.)

cua, ciio: substituídos a qua^ quo 96^

Çuaiánvara, Suaiánvara. 265

cubrir e não cobrir 93

cuchara t c o c h 1 e a r e 63

CMC, eui ; que, qioi • 200

cueiros 90

cueuca^ castelhano
;
port. conca j c o n c h a 63.

Cuervo (Rufino José) : Apuntaciones críticas sobre el lenguajh
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BOGOTANO ; DiOQUISICIONES SOBRE LA ANTIGUA ORTOGRAFIA Y PRO-

NXJNCIACION CASTELLANA {q. V.)

ctcillère, fr. ; colher 63

Cultismo 164

cume 30

cunha . . . 134

ClXRSO DE LITERATURA E LÍNGUA SÁMSCRITA CLÁSSICA E VÉDICA, pOr G.

de Vasconcelos Abreu, Lisboa 271

Curso Superior de Letras, de Lisboa 258, 267

custnme^ por costume 93

Cuxco : pronunciado cuçco. . < , 116

c X ^=x = CS 70

c y c n u s cisne 50

Cytas, por Scythas (Citas) nos Lusíadas . . . . . 120

** Cithas no Esjeeraíldo, de Duarte Pacheco : 2.» edição,

em via de publicação no Boletim da Sociedade de Geogra-

PHiA de Lisboa (21.* Série, paj. 194), revista por Epifânio

Díaz, e de toda a coníiança.

cz : polaco= p/?. ; húngaro= <{? 247

I>

d 24, 31, 81, 261

d : nome da letra no abecedário, dê 219

d cedilhado em romeno = {d)x, . . 241

-d final por -í, na pronimcia port. do latim 26

d latino entre, vogais, desaparece em castelhano e português:

foe dus 1 /eo, /eio 94

d representando o th sonoro inglês (flat th) 238

d por / em calabrês, e em latim 50, 51, 52

daedá 165, 202, 261

d-a, d'a, da, daí, donde 182, 204

Daco-romeno {q. v.) . . .

dãcrima, calabrês, por laerima toscano 52

dacruma, antigo, por lacrima, latino 51

dado •
3*^

Dafne, Daphne 53
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l'ÁJ.

Dafonseca = da Fonseca 187

Dáguex : ponto diacrítica hebraico ...... 269, 270

Damião de Góis, Crónica, de El-rm Emanuel {q. v.) .

dá-mo, e não dd-m'o « . . 214

Dátnoeles, e não Damôcles 167

damos^ demos f= dêmos) 187

dano, e não damno 74, 289

Dante AUighieri : Divina Gommedia, Vita Nuova {q. v.)

Daria e Dário: nos Lusíadas 151, 152

* * Em Gil Vicente Dário, rimando com binário, terná-

rio (Farsa dos Físicos).

Darmesteter (Arsénio) La vie des mots, Paris 1887. Y. Nyrop-

Vogt

dc^ssare, calabrês, pelo toscano lassare 52

dávamo-vo-lo 213, 246

davam-no, o não davain-n'o . 212

dava-no-lo . . . . 213

dávo-lo, e nao dá-vo'-lo ou dà-vol-o 213

David = davide, ou davi 159

David López : História dos portugueses no Malabar ; Textos

EM Aljamia portuguesa ; Toponímia árabe de Portugal {q. v.)

Dávila = de Ávila 187

dê : nome da letra d 219

deante, diante \ de ad in ante 107

deberej de hibere - 59

Décadas da Ásia de Diogo do Couto. . . 43, 114, 146, 228

de João de Barros . . . . . 114, 147, 223, 228

dd = d 35

decerenno = descerem-no = deseerem-lo . ..... 136

dêem 138

í^e/esa defensa , e não, defeza 124, 290

deficit, pronunciado déficid 25

defunto 14

deicida, deieida . . . 291

deitar 158

Delbosc (R. Foulché-) . 64

delijéneia • . . . 102

delinqúir, delinquo, delincúo 90
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Dkmanda DO Santo Graal, iii «Revista Lusitana», vol. vi . . 126

demandalla terra = demanddfrjla terra 209

Deminutivos com o iníicso -x^ 123

democracia 161

democrata^ a par de autóerata 168

Demodóco, por Dçmódoco^ nos Lusíadas 141

demos (= dêmos) e dêmos , ,17-5

Dkmosthenks, a Okação da Coroa, 2.=^ edição, Lisboa, 1880, por

J. Latino Coelho .298
Dknis (Cancioneiro dk Dom) 126

Dentais (Consoantes) 259, 261, 264, 266

deos: pronunciado dê-os ISl

* * Em Gil Vicente encontram-se as rimas Deos^ com

feo.ç, ecos e inereos.

deos, deosa, nos Lusíadas . . . 130

dé réis^ por dex réis .......... 206

derruir . 77

der DO, drevo^ búlgaro, «árvore» . . . . . . . 228

-des : terminação de verbos monossílabos . . . . . 130

-des e dis, preficsos, confundidos frequentemente. « . 78, 80

de-sa-ju-da-do . . . . .• . . . . . .214
de(s)eer.............. 144

Dkscripção dos reis de Ormuz . . . . . . , .199
desfear e desfiar 18

desfhjarmonia (de~sar-mo-ni-a) 60, 288, 292

de-sig-nar 214

desinfelix, popular, por znfelix. .' 80

deslindar 17Q

Deslocações de acento tónico nos Lusíadas .... 149, 155

desnecessário, português, castelhano innecessario ... 80

despesa ....» 125

despunham, por dispunham. 80^

despidido por despedido 103

des-velar, des-servico . .79
dessimulada, por dissimulada 102^

deste, desse, dele; preferíveis a d' este, etc 204

dcstinto e distinto ^ . » 20, 79

Deux faits de phonologie historiquk portugaise, por A. R. Gon-

çálvez Viana, Lisboa, 1892 115



358 índice alfabético

< PÁJ.

devanágrico (Alfabeto, q. v.) ,

deve-lo=:déve-lo, e não devel-o 193

devê-lo^ e náo devel-o ; devem-no 193

devesa I d e f e n s a , castelhano moderno dehesa .... 66

Devic (Marcelo) Dictionnaiee éxymologique des mots d' origine

ORIENTALE {q. V.)

devidendo, por dividendo ^. . . 102

devineriáivinare 101

dex^ dezasseis^ dexassete, dexoito 77

dexia^ de díxer, por dissimilação 102

dg, dj : substituídos por y 110, 25õ

dh 67, 270

Dia (O), periódico 101

diabo (dia-bo) 28, 215

diacríticos (Sinais) 32, 35, 217, 242, 248, 263

em boémio e polaco 71, 248

Dialecto mirandês {q. v.)

Dialectos falados do português: tidos em consideração para a

íicsação da ortografia 21, 287

— gálio-itálicos e réticos ou ladinos 7, 241

Dialectos itálicos 284

Dialectos românicos 7

Diário do Govêkno 2, 10

a sua ortografia 212

Z>m;?^
I

D i d a c i , e não Dias, de íím . . . .118,124,290
Díaz (Epifânio da Silva) 16, 127, 135

DiCCIONARIO de la LENaUA CASTELLANA, DE LA ReAL ACADEiUA Es-

PASOLA, Madrid, 1900 129

DicciONARio General de todos los pueblos, Madrid, 1862 . . 188

DiccioNARio ETYMOLOGico, de F. A. Coelho 129

DicciONAUio jurídico, de Ferreira Borjes 167

DiCCIONARIO DA LÍNGUA PORXUGUEZA, de J. I. Roquete, Paris. . 302
— publicado pela Academia Eeal das Sciencias de Lis-

boa, vol. I, 1793 210

DicciONARio DE RIMAS Luso-BRASILEIRO , de Eujénio de Castilho . 167

DiCCIONARIO DE SYNONYMOS poRTUGUEZEs, por J. da Fonsêca, Pa-

ris, 1833 174

DicciONÁRio (novo) da língua portugueza, de Cândido de Figuei-

redo, Lisboa, 1899-1900 129

Dicionários portugueses 169
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Dicionaristas 129, 144, 169

DiCTIOXNAIRK KTYMOLOCrIQUK DES MOTS d' ORIGINE ORIENTALE (Suple-

mento ao Dicionário francês de E. Littré), por Marcelo De-

vic. Paris, 1876 147, 200

DiCTiONNAiRE POBTUGAis-FRANçAis, do J. I. Roquote, Paris,

18ÕÕ 129, 135

dedal, por didal. ** Já em Gil Vicente 104

Diérese . 195

Diez (Fr.): filólogo alemão 152, 162

Dificuldades ortográficas reduzidas 20

difinitipn, por definitiva . 102

Digramas 20, 27, 35

di-lo^ e não dil-o

Dinamarca, dinamarquês 133, 234, 242

Diogo do Couto : Décadas da Ásia fq. v.)

Dioniedes : gramático 54

diptero, e não diptéro 166

direetor=dirèctor (di-rec-tor) , di-ree-ção . . . 72, 214, 292

dis-, diferente de des-: confundidos na escrita . . . 79, 80

discoeer, inglês, rimando com love her 59

DlSQUISICIONES SOBRE LA ANTIGUA ORTOGRAFIA Y PRONUNCIACION CAS-

TEi-LANA de Rufino José Cuervo, ín «Revue Hispanique» 89

dissentir 79

DlSSERTATION SUB LA PSALMODIE, pelo PadrO Potit. . , .171
Dissílabos 156, 246, 247

Dissimilação 99-103

dissimulada 79, ICK)

distinguir e destingir (dis-tin-guir) .... 20, 91, 292

distinto e destinto 20

distra(h)ir 57

dito^ e não, dicto 289

Ditongo iu 28, 29

Ditongos crescentes e decrescentes . . . .28, 129, 172, 197

— orais : à^, ai^ ate, éi, éw, eí, cm, ím, ói, ou, ui . 28, 29, 130,

131, 289

— nasais : õe, ão, êe, õe, "ií td; õe, tiu 28, 132

teem ambas as vogaes nasais 132

* * Veja-se Oscar Nobiling, Die Nasalvocale in pobtugie-

siscHEN, in «Die Neueren Sprachen», vol. xi, p. 138 e ss.
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DitongõS nasais : não se separam os seus elementos . . 215, 292

dividir : pronunciado devedir . 1 02

divíduas (Consoantes) : ft, rf, <?, p, ç, t, etc 259

Divina Comedia (La), de Dante Allighieri 63

à.\\íin&xe\deviner . . 101

rfeVino
I

dininus 99

Divisão das palavras em sílabas : fonética . . . .214, 292

— ,— em fim de linha 213

-^ — compostas 213

dixe: forma antiga Idixi = rfícs* 60

D1Z10N.ÍK10 Universale della lixgua italiana, por Petròcchi,

Milão, 1887-1892 61

dj : substituído por^ .110, 255

do, d'o, d-o 182, 204

do-ble 215

doca^ e não dooka . 82, 220^

documento 93

dogue,
|
inglês dog 220, 229

doliia: antigo, \)QV doía 57

dom: plural antigo dõos .132
Dom Jaime: poema de Tomás Ribeiro, 5.'^ edição. Porto e Bra-

ga, 1897 139

doninha, doninha 194

doíio I do minus 74

** Numa publicação periódica recentíssima, intitulada A
Eevista, vem um artigo [i, p. 22 e 23], em que se pretende

derivar o vocábulo Dom^ empregado na Península Hispâ-

nica como título, ou termo de cortesia, de uma palavra he-

braica, ali figurada por uma vinheta representando quatro

caracteres do tipo quadrado usual do respectivo alfabeto, e

que o autor transcreve por Adon. Escuda-se esta extrava-

gância com o parecer de três sujeitos, ao que parece, «con-

siderados como auctoridades no assumpto», ('s^cy

e que no dizer do autor são «de subidíssimo valor».

Eesta saber em qual assunto são a autoridade e o valor deles

subidíssimos. (^Como hebraistas, como romanistas, ou

como quê? Julgar-se-ia que era já tempo de pôr cobro em

Portugal a estas fantasias etimolójicas, que lembram as do

Cardeal Saraiva e de Dom José de Lacerda.
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Todos supunham até aqui, e, tenho fé, continuarão a su-

por, que Dom era a redução, por próclise, do vocábulo la-

tino do mi nus, que, tónico, produziu já no masculino, já

no femenino domina, as formas dono^ dona^ portugue-

sas, donno^ donna^ italianas, diieno, dueíia^ castelhanas,

domiiH, doamna^ romenas, etc. , etc. Pois não é assim, diz-

nos o autor, com toda a intimativa da sua incontroversa

autoridade, porque não se deu ao incómodo de demonstrar o

singular asserto: deriva-sc, «nem mais, nem menos»,
que do hebraico Adon. Farei apenas uma pregunta : ^ o álef

inicial desaparece ao passarem vocábulos hebraicos para as

línguas românicas, ou isto é questão de pequena importân-

cia, para o autor, já se vê?

dor, àÔT. 177

Dot-makers, «fabricantes de pontos (diacríticos), . . . 263

doutor |doctorem,e não douctor 75

doxe, veneziano {=dôxe): por doge, toscano .... 86

Dozy et Engelmann: Glossairk des moxs espagnols et portuoais

DKRivKS UE l'arabk, Lcida, 1869 113, 200

dravídicas (Línguas) : anáricas do sul da índia .... 223

drawback : anglicismo inútil 81, 220, 222

drç,vó e d^rvó : em búlgaro, «árvore» 128

dry : pronúncia do r em inglês 2õ

Dom Duarte (Leal Conselheiro de El-rei)

— Livro de essexança de bem cavalgar toda sela : edição de J.

L Roquete, Paris, 1852 . 94, 102, 117, 125, J31, 151, 207

Domínio românico 15

Duarte de Sá : comediógrafo . . . . . . . .40
Duarte Pacheco : Esmíiualoo, de situ oruis, (q, v.) .

Duarte Núnez do Leão {q. v.)

Duplicação do consoantes 229, 245

— de vogais 131, 245

E

E : transcrição das letras dos alfabetos hebraico e árabe Hi ^ 'i 8, 66

E : abreviatura de Este, por Leste .84
e 30, 80
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pAj,

e ; nome de letra no abecedário, è 80, 176, 219

e átono antes de vogal =*; cear .... 19, 95, 96, 289

e — depois de vogal = i: ajaexar 94, 106

e — \n\G\d\ =-. i : elogio 18,27,51,94,290
e — em conjunção com consoantes palatais, eh, x, J, Ih,

nh= i 19, 106

c, como subjuntiva de ditongos orais : substituído por i : pais,

louvais, sais 130, 131, 215, 289

«, como subjuntiva dos ditongos nasais, ãi, õi : mantido : pães,

pões 132

e assilábico (= ^) 215

e mudo 243

<?, átono, entre consoantes = e (q. v.) 96

e, conjunção copulativa, pronunciado i 97, 198

c, tónico antes de nasais 179, 180

€, tónico antes das palatais eh, x, j. Ih, nh . . . . 19, 181

è : e aberto átono 27, 80, 194

é;e aberto tónico 27, 80

é : em polaco : análogo a a 248

ê ; e fechado tónico 27, 80, 238

ê ; romeno 242

ê : e, nao aberto, tónico antes das palatiais, eh, x, j\ Ih^ nh, e

do ditongo ei : lenha, lei 201

è em russo = {i)ô 252

é : e médio em castelhano, português, sánscrito . 218, 238, 268
e: e surdo de recebi, me, te . 27, 96, 128, 140, 202, 226, 266

e : assimilação a * 103, 107

e : substituído por «, para se conservar a integridade silábica dos

vocábulos 103

^ : e breve 202

^ romeno 242

e, por i átono : dÍYÍdir=devedir . . .10, 27, 99, 104, 151

* * Esta dissimilaçâo, antiquíssima em português, per-

siste actualmente, nâo obstante o pedantismo dos quo pre-

tendem pautar a pronúncia pela escrita, em vez de regula-

rem esta por aquela. Num documento oficial recentíssimo,

transcrito no Akcheologo português do ano corrente, páj.

104, vemos veril por viril. Mais um exemplo a acrescen-

tar aos muitos aduzidos neste trabalho.
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e : e surdo na transcrição do Grundriss der Romanischen Phi-

LOLOGIE 202

i : e longo

é : e entre aberto e fechado, e castelhano, e algarvio de pé, ler. 218

238, 268

ê : e nasal
, . . . 81, 98, 135

ê : fè, â^ e nasais) : nâo se diferençam no dialecto comum :

venço, vênce^ vencer, e não rênço, vènee, vencer, como no

norte 179

ea=éa=^éi : nâo precisa acento marcado : idea ....
-ear, -iar (Verbos em) 19, 9õ

Eborense [e nâo. Lisbonense, como está no texto] (Vicente) : tra-

dutor português da Instituição do Orador (j. v.) de Quin-

tiliano . .*

Eça, apelido : diferente de es^a lersa, «estrado» . .114, 187

Q a (i\Q&\&\eigreija\ igreja 94

echeeoa, « o da casa» em vasconço de Espanha: pronunciado

echecuá 96

eeç, ect : conservam o c nulo, se o e átono permanece aberto .

Écloga de Crisfal, de Cristóvão Falcão, ed. de 1893 . . . 127

École des Hautes Études 37

ectiestre, equestre; ecuídeo, equídeo . . .19, 90, 91, 200

edad, castelhano : antigo idad, port. idade 97

edeficado, por edificado 102

-cdes : terminação verbal antiga, e dos verbos monossilábicos

em -er : recebedes (recebe isJ, vedes 130

Edições dos clássicos : defeituosas 150

ee ; escrita antiga para è 131, 157

ee, em duas sílabas : areeiro 131

ée == H : em que circunstâncias conviria restabelecer esta gra-

fia 136, 137

-è&m= iêi: diferente de -Qem.= e(iê)i : vêem, áe ver, vêem,

de vir 138

** A terminação -eem = ?<"?»', isto é, vêem = veiei, por

vem.=»ê^, é artificial, erudita, e moderna. ** Veja- se a no-

tável monografia de Oscar Nobiling Die Nasalvocale ist

PORTUGiEsiscHEM, in « Die Neueren Sprachen » . Vol. I, xi

(1903), p. 139, trabalho excelente, que não pude aprovei-

tar no texto
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-ees : grafia antiga dos plurais de nomes ém -cl ; anel, anees

(z=anéifi) 131

éfe : nome da letra f 219

efimera em Gil Vicente : V. sfera .

-ego : terminação átona : achádcgo (castelhano hallaxgo)^ e não

aohadègo < . . .

egreja : erróneo por i^rre^a Igi^rei/al ec cie si a . . . . 108

egual^ e igual . . . . . 18

Eguílaz Tanguas : Estfuio sobee el valor dk las letras arábicas

EN EL ALFABETO CASTRLLANO, Madrid 1874 . .... 231

ei=éí (=âi, éi, êi) : reis, plural de rei '

ci, antes de vogal da sílaba tónica, por e, erróneo : cear, e não

cemr (antigo cear) i coon are 94

ei, tónico, para evitar o hiato : coenajcêo, cêa\eeia . .95
ei, no sul do reino=(éY) ê 20

ei grego (ei), valendo i 152

ei procedente de ac, eo, ag latinos. . . . . . 15, 75

-eí, com e aberto : réis (contração de reais) . . , . 131, 201

éi: nome da letra y, no abecedário. . . . . . . 219

êi : valor de etn, no sul, o no Brasil. V. Oscar Nobiling, op. cit. 29

eigreija : forma antiga do vocábulo igreja . , . 94, 97, 108

£'»«ês : forma antiga do nome 7«ês)A gn e s. .... 75

eiradego, e não eiradégo 167

** Santa Rosa de Viterbo (Elucidário) acentua eiradéga,

eiradiga, heiradêga, três formas, todas erradas ! É possí-

vel que fosse daqui que todos os mais lecsicógrafos tiras-

sem a acentuação falsa, que marcam a este e outros vocá-

bulos em -ádigo |-at'ícum. E de notar que o douto autor

do Elucidário, que raras vezes indica a acentuação, a fosse

asinalar errada, nesta palavra, como em mais algumas.

{é)iró ) areola : cf. igreja } eigreja. . . . . . .97
ei{s) e éi{s) 131

eia-, substituído a ex- 68, 214

êistase e nSo, eztase : veja x . .

éje: nome da letra j, no abecedário 219

Ejipto e ejípoio 72, 289

éle : nome da letra 1, no abecedário 219

Elementary lessons IN Cape Duich [Ocsónia, 1901] ... 48
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Llkmentos dk Gkologia, por A. G. Gonçálvez Guimarães, Coim- .

bra 1897 .296
Elkmknts ok Phonetics, por AValter Ripmann, Londres, 1889 . 58

elephantus .62
Eliminação de consoantes inúteis 72—75

elejer, e não, eleger 289

elle (elhe): nomo da letra 11 cm castelhano *"..... 219

elogio=ilugiú 18, 97, 162, 290

elogio^ em castelhano elogio . 162

eloquente 291

ElUCIDAHIO UAS palavras, TKRMOS ¥. FRASKS QUK KM PoBTUGAL ANTI-

OAMKN'TE SK USARAM, etc. por Fr. Joaquim de Santa Rosa de

Viterbo, Lisboa, 1798. V. notas a eirádego e Sfera .

em =ce =ei ; =e, dialectalmente 27, 135

ew, contraído de èem 139

ewi, inicial: indevidamente substituído ]}Ov-iin . . . 97, 148

em : diferente de ãe 143

em...ãe: rimas imperfeitas 148

ém : e/', tónico 138

cmamo^ árabe imáme (aímam) . ....... 140

éme: nome da letra m no abecedário . . . . . . 219

emendar 288

emigrar^ e immigrar 76

emisperio^ por hemisfério 63

emm=em-: emmalar ; ** cmmagrecer, «o Parnaso Lusitano 76, 288

emmalar 289

empar^ diferente de impar, o de ímpar 98, 148

empectvees 131

Empédocles: não rima com Coeles » . 167

empreender, e não, empreliender 288

empresa, rimando com tristeza nos Lusíadas 114

~en : final de vocábulo =ene ; plural -enes ; abdómen, abdóme-

nes ° .°
. . . . 133, 140

eu-: indevidamente substituído por in- 97, 148

enarenar, castelhano; arear
(J

arear) |)ort 94

enciplopedia • . 163

éne: nomo da letra n no abecedário 219

enclíticos (Vocábulos) 156

e/ie {enhe) : nomo da letra n, no abecedário castelhano . . 219

Ênfase : indicada por h nas interjeições 59, 261
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enfáticas (Consoantes, q. v.)

enformar^ informar 97, 118

•enha, -enho^ confundidos com -anha, -anho 144

Engelmann et Dozy, Glossaire dks mots espagnols et pobtugais

DERIVES DE l'arauk, Leida, 1869 113, 200

Enio (Quinto) : poeta romano 76, 154

enjeitar^ e não, engeítar 109

enlear, enleia 96

enn = ên-^ ex.: ennastrar^ ennodoar, etc. . . . . 98, 288

ennos^ ennas, ê-nos, e-nas = em los
|
nos^ nas . , . 210, 211

-ens, éns : plurais de -em, é???, e 2.<''s pessoas de linguajens ver-

bais, ex.: homem, homens, vintétn^ vinténs^ vem, vens 136, 137

ensaiar, ensaio 28, 114, 267

enteiro : preferível a inteiro^ castelhano entero, francês en-

tier i n t é g r u m 124

enteiros (Vocábulos) : os que teem por sílaba predominante a

penviltima 98

entenderei e intender 98

ewíer, catalão, castelh. entero, t^oxí. enteiro 124

entortar \ torto " .... 92

enveja ; escrita antiga e preferível a inveja-^ gzXego envexa,

castelb. envidia 124, 201

enxagua \ enxaguar Jexaquare 90

enxuto
I
enxnito jexsuctus 14

êo(?o) passaram no latim vulgar a eô, ió 97

-êo ; substituído por -éu: céu 131

ejtjp, ept^ com p nulo : conservam-no se o e permanece aberto . 72

Epifânio da Silva Díaz : edição da Écloga dk Crisfal de Cristó-

vão*Falcão , e ediçSo do Esmeraldo, (q. v.) . . . .16
Epiros^ por Eplros, cm Vergilio. ** É temerária a afirmativa 162

equestre., equidade, e equídeo 90, 200

era : verbo e nome 39

Erasmo Eask : glossólogo e filólogo dinarmaquês. . . 219, 267

ére : nome da letra r, final e entre vogais 219

-ere : terminaçãiO átona; cadáver, cadáveres . . 140, 141, 228

êr(e)nio . 162

erguer = irgucr.1 e não a erguer 94, 97, lõl

-eria, por -iria : forma antiga do condicionai dos verbos em -ir 102

Erpénio (Cânones arábicos de) 38

erre : nome da letra r inicial 219
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Erros ortográficos : vulgares 42

etiinolójicos . . . 15. 38, 47

— — de acentuação nos dicionários ...... 2õ8

Erse : língua céltica falada na Alta-Escócia .... 4S, 285

Ervíjio, e n5o Erwig^ em português 84

es-: preferível a ex- om estranho, etc 69

-es: erróneo nos patronímicos por-e;?^; Márquex^ e não, Marques

116, 124, 290

-ês : substituído a -ex, que é erróneo
;
português, cortês, e não

portuguez, cortez; Marquês e nao marqtiez 123, 124, 290

-esa \ -e ns a ; diferente de -era i -i ti a 124, 290

-esa : rimando com -exa nos Lusíadas U4
escãibo 191

Escalíjero (José Justo Scaliger) : filólogo francês do século xvi . 109

escarvar] scariphare 66

esclavónicas (Línguas) 106

Esclavónios 106, 235

escravo: Veja- se slava

Escola dos Estudos Superiores em França (École des Hautes

Études) : partidária da simplificação da ortografia francesa 37

escova, diferente de escova (=^ escova) 176

escravo : é o mesmo vocábulo (]\íe eslavo, nome étnico. V. Slava i06

escripvào : por escrivão 10

Escrita castelhana de nomes arábicos 231

escrita (A) da maioria dos vocábulos portugueses é sinjela e ra-

cional 7

escrito, e não esoripto 73, 289

Escritores portugueses: quinhentistas 228, 231

seiscentistas 228, 231

modernos 223, 224, 228

nãj teem uniformidade ortográfica ..... 2

** Referi-me, a pjqinas 224, a um moderno romiicista

português, estranhando-lhe as fei^-ões estranjeiradas que dou

a nomes históricos já aportuguesados, ao mesmo passo que

lhe tecia os merecidos encómios á obra de popularização

histórica por ele empreendida. No seu- romance A Filha

DO Polaco, que se está publicando no Século, dá-nos o no-

tável escritor um painel vívido das infames atrocidades per-

petradas pelo exército da últim» invasão francesa, comanda-

I
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da pelo valetudinário, froixo e perverso Massena. Ouvi, na

minha infância, coutar a gente idosa, testemunha presencial

das cruezas cometidas contra os habitantes das povoações

inermes, perseguidos por aquellas mangas do facínoras, cousas

incríveis acerca do proceder de tais soldados e de quom os

mandava. Nas patronas e moxilas daqueles, que, em lejítimo

desagravo, oram mortos nas embuscadas, ás vezes indivi-

duais, encontravam-se dedos com anéis e orelhas com brin-

cos, das pobres mulheres, vilmente mutiladas e assassina-

das, depois de compelidas ás maiores torpezas.

Bom haja o escritor português polo serviço relevante que

está prestando, para desengano dos muitos devotos, que

ainda existem em Portugal, da extrema amabilidade e cor-

tesania francesas. Jornadeando eu há uns poucos de anos

cm França, a casualidade dos encontros fêz que durante ho-

ras, em caminho de ferro, conversasse largamente com um
francês, que regressava de uma excursão de recreio, haven-

do passado nove dias em Lisboa. O seu grande espanto era

que o haviam tratado todos aqui com a maior cortesia, aten-

ção e carinhosa deferência, quando, confessava êle, todo o

desagasalho, antipatia e aversão ainda seriam de certo pou-

co, em comparação das vilanias exercidas pelos seus com-

patriotas nas três invasões do princípio do século findo,

mormente na última. Tinha razSo : as ofensas só esquecem a

quem as pratica ; em Portugal acontece o contrário : o que

aqui se esquece são os benefícios.

escrivães 133

esdrúxulos (Vocábulos) : os que teem como sílaba predominante

a antepenúltima : acentuam-se todos graficamente 157, 171, 290

Ejdé: José 104

esento : preferível a isento 74

esforço e não exfôrço 69

esforço (Lei do mínimo) . • 96

esgotar^ e não exgottar 13, 69

esguíçaros^ esguixaros : suíços 120

eslavo^ esclavão, slavo (Y. escravo)

esmar [aestimare, ês7)io 104

esmeralda \ smaragdus 64
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Esm>;raldo, de Siti; Orbis, de Duarte Pacheco : edição imperfei-

tíssima de 1892 64

* * No Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa

(21.* serie, 1903) começou a publicar-se nova edição, revista

e prefaciada pelo notável filólogo Epifânio da Silva Díaz, e

que é digna de toda a confiança.

esmero 104

Esmirna^ e não Smyrna 105

espada Jspatlia
Espanha : há muito tempo que realizou a simplificação ortográ-

fica 6, 12, 234

espanhol, espanol^ espanou, espanhão 129

espanhola (Ortografia) : a sua sinjeleza . . , . . 6, 41

— — : únicas dificuldades, o emprego de b ou », ge^ gi-ij^i Jh ^

h inicial 109

Esparta^ e não Sparta 104

especione \ italiano spexione 180

espectáculo, e espectador 73

espée^ épée^ francês Ispatha 65, 105

{ejspera, ^or fejsfera jsphaera 63, 65

* * E' sabido que a esfera armilar foi a divisa de El- rei

D. Manuel.

espinhaço^ e não espinhasao 114

Espíritos (leve e áspero) 262

— — em. grego moderno 58

(e)spíritti, por espirito (es-pi-ri-toj .... 104, 290, 292

espontâneo, e não expontâneo 13

esposo^ esposa; esposo, esposa (= esposo^ esposa) . . .177
esprimo, por escrivão 10

Esqukrda Dynastica : jornal 9

essa, eessa (=éssa) ; «estrado», e não eça . . . .114
ESSAI DK PHONÉTIQTJi: ET DE PHONOLOGIE DE LA LANGUE PORTUGAISE,

d'après le DiALECTE ACTUEL DE LiSBONNE, in « Romania »
,

vol. xn (1883), por A. E. Gonçálvez Viana . 81, 34, 101, 128

éssc : nome da letra s no abecedário 219

Estados-Unidos . .48
24
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estêrile 170

Estêvãex,, Esiêrex, castelhano Estéhanex ; Estêvão^ Esíêi-o 136,, 137

estevera : antigo por estivera^ moderno 125

estirpe^ como estipêndio^ e nao atirpo lO-l

estoque^ e não stock 81, 220, 222

estorea, por estôria, para evitar a pronunciaçEo estorja . . 9Í>

estranho^ estranjeiro, e nSo, extranho, exirangeiro . . . 69

EsTRANJKiROS (CoMÉDiA Dos), de Francisco de Sá do Miranda . 127

ESTRANJEIROS (BaSES DA TRANSCRIÇÃO DE NOMES), pOr A. R. Gonçál-

vez Viana, Lisboa, 1900 9

estranjeiros (Transcrição portuguesa de nomes) . . . 234, ess

estrénuo, e não strénuo 104

estudium por studium . . .' 105

Estudo sistemático e histórico do português:

fundamentos da reforma ortográfica, e sua aplicação. . 5

Estudos de philologia mirandesa, por J. Leite de Vasconcelos,

Lisboa, 1900 107, 166

ethymologia, por etymologia^ no Parnaso Lusitano . . .39
Etimolojia 15, 37

grega. 45

etimolójica (Ortografia, q. v.)

Étimos, designados pela chaveta ({), (j ) 216

Etiópes, por etíopes, nos Lusíadas 151

Etiópia Oriental, do Padre João dos Santos 147

Étude de phonologie catalane, por A. Fabra, in «Eevue Hispa-

nique», t. iv 34

eu francês : aberto em peur^ fechado em feu .... 267

eu= êu; ex. seu 131

éti: preferível a éo: céu 131

éu: nome da letra w no abecedário 219

Eufonia 208

Eufrosina (Vida De): texto publicado por Júlio Cornu. . . 126

Eujénio de Castilho, Diccionario de rimas luso-brasileiro {q. v.)

Eurico o Presbytero, de Alex. Herculano . . . .84, 224

éve: nome da letra V, no abecedário 219

evitar= ivitar 18, 97

Evolução da língua portuguesa

falseada e disfarçada nas ortografias usuais . 8, 9, 13, 15

ex- : substituído por eis, : eisame, eispor . . 10, 14, 19, 68

ex- na divisão das sílabas : ex-ae-to . . . , . 214, 292
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exaive^ (e)isame 68, 71

exangue ( = eisangue) 288

excepto (eiscepto) 289, 292

exe : nome da letra x no abecodário 219

exempto, isento, esento 74

exercer, exército 68, 214

expectante, expectativa 73

excepto, exceptuar, excepção 289

ex-ér-ci-to 214

Expedientes gráficos e ortográficos . . . . 18, 61, 99, 198

expesso, expontâneo, erróneos por espesso, espontâneo . .13
explosivas (Consoantes) : é, (eh), d, g, k, p^ t . . . . 26J

expor (= eispor) 68, 288

Exposição da proxúxcia normal portuguesa, por A. E. Gonçálvez

Vianna, Lisboa, 1892 . . 9, 16, 24, 34, 101, 107, 128, 269

exsu c tus
I

e«x?a7o
I

enxuto ; cf. fruc tus] /irmío
I
fruto . . 15

es:= ês ; substituído por -es ; /joríMí^íM^s . . . 123, 124, 290

êxtase : aliás, éistase. V. x
-ex, átono, e nSo -es ; nos patronímicos ; ex. : Márquex e não

Marques 117,124,290

-exa,
I
-i tia, diferente de -esa >- e n s a . . . .124, 290

-e^a, -exes : rimando nos Lusíadas com -esa, -eses . . .114
éxe : nome da letra z, no abecedário 219

F
f, ff 24, 31, 35, 81, 261

f: nome da letra no abecedário, éfe 219

f: deve substituir o ph latino . . 17, 36, 40, 42, 44 e ss, 288

/"latino : valor aprossimado, mas diferente do de ph . 50, 54, 62

f latino, passando & v em português : proveito ^^i^roíectus . 66

f: procedente de ph latino 44

f: bilabial no dialecto chileno do castelhano, e em latim (?) 52, 53

Fábio Mutinelli, Lkssico Veneto (q- v-)

Fabra (A) Étude de phonologie catalane {q. v.) ....
facção = fae-ção, e fàção 73

fácil I fa c i 1 i s 99

facto
"^3

Faial^ e não, Fayal 86
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i^aisãc
j
phasianus 65

faísea 197

fang, inglês 134

farol^ pi. faróis^ e não faroes .131, 289

Faulman (Carlos), Das Buch der Schrift, {q. v.) .

Fayal : erróneo por Faial
( faia 86

faxer^ fará^ farás 31, 290

fechadas (Vogais) : a, â, ê, í, o, íÍ . . 28, 138, 166, 176, 178, 180

/ec/íe, e fexe^ fecho 20, 290

féeula 290

FeiçOes da grafia tradicional portuguesa 88

feijão^ galego /e«a;ó?i
{
phaseolus '

. .65
Feijóo (Madureira) Ortografia (Lisboa, 1655) .... 56

feio j desfear 18

feito \ factum, e não feicto
;
feitor 75, 97, 143

/eiare
I

f a s ci s, e /ecJíte 20, 70

Felipe^ íilipe^ Filippe, Philippe 43, 127, 184

íélix . 291

feliz 118

fêmea, ou fêmea 180, 291

fénico^ e não, fênieo . . . 179

féria 290

Fernam Méndez Pinto, PEREaRiNAÇÃo (q. v.)

Fernam. = Fernando em próclise . .' 187

Vevná,n^QZ\ Fernando 118

f ero
,
grego «pspto, raiz árica Z»'ar, inglês te bear. ... 62

feroz, feroce 69, 118

fértil 291

feu : eu fr. fechado (o) 267

/et^ereiVo
I
februarium 128

fêz, Fê%, e fez, ( = féz) 184

fezer, fezera j fSz^ anrtigamente
;
português moderno fizer, fize-

ra\fiz 125, 178

fiar 28

Ficalho (Conde de) : anotador dos Coloqitios dos sbiples e das

DROGAS DA India, de Garcia da Orta (q. v.)

fiais, e fiéis {fiel) 94, 131, 215

Figueiredo (Borges de) : Geooraphia dos Lusíadas (ç. v. )

Figueiredo (Cândido de) 16, 115, 129

Figuração de pronúncias estranj eiras .... 238, 239
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filelenos^ e n5o philhelenos 60

J^^7oc?é7?^o : comedia de Luís de Camões 43, 114

Filólogos 16

filosofia^ filósofos. . . . • 43, 44

filtro, philtro : inútil a distinção ....... 39

fim e fieng, alemão : quási idênticos na pronúncia . . . 257

fim, flis 18, 39

Finlandês 244

fique, fico 261, 262

fit e feet, em inglês : diferentes 238

fio, desfiar; diversas significações e orijens . . . .68, 221

física, e não physica 288

fixo = fi^so, que deve ser a ortografia . . . .39, 68, 288

fix, * fixer, fixera, fixesse 1 78

fiatten
J
flat, inglês 77

Flecsão forte dos verbos 125, 178

flor de enxofre 213

íloTemichor/frol{q. y.) flor 215

florentino (Dialecto) 53, 55

fluido, fluidex 189

focdareí {a)fear, (a)fea . . 94

f o e d u s
I
/eio, /eo castelhano 94

/b^o (= /"òf/o) : não precisa ser acentuado 177

Fôia, e não Foya 86, 234

fom^e = fome 180

Fonema : qualquer som emitido pelo homem ao falar 28, 29, 34, 58, 274

Fonemas portugueses 28, 31, 261

: sua classificação 261

Fonética 33, 259, 269

— das línguas áricas da índia 259, 274

— das línguas semíticas 270, 274

— sintáctica 79,206,210,259
— (Livros de) .• . . 202, 260

Foneticistas . . . . ' 202, 243, 26a

Fonolojia : teoria das leis que regulam os fonemas. Veja-se : Pro-

. núncia e Acentuação.

Fonseca
|
fonte seca 186, 189

Fonite) : formando nomes tópicos 187, 188

forma \ formoso \ formosura 18, 92, 177

Formação dos tempos derivados do perfeito do indicativo 125, 178
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Formas arrizotónicas: as que não sao acentuadas no radical, cear 95

eruditas e formas populares, ou artificiais e evolutivas 38, 99

— — intermédias: fruito lime tus . . . . . 15, 99

:— — rizotónicas : acentuadas no radical, ceia . . . 95, 100

forsennato, francês foroené 47

Toulché — Delbosc (E.) : editor da Comédia de Calisto y Melibea

(q. V.) . . . . . . . . .... 64

forte (Flecsão, q. v.) . . . . . . . . . 86, 234

Foya: erróneo, por Fóia 30

Fragmentos de uma tentativa de estudo, etc. (V. Vasconcelos

Abreu).

França, francês 7, 244

francês, e não, francez 118

francês, francês, em castelhano 173

francesa (Ortografia) : sua influência na portuguesa contemporâ-

nea. . 5, 11, 12, 41

Francisco Adolfo Coelho (q. v.)

de Andrade (q. v.)

Costèro (q. V.)

de Sá de Meneses

— — — — de Miranda {q. v.)

— — Freire de Carvalho {q. v.)

— — de Sales Lencastre (q. v.) .

franco 31, 34, 257

frángão, frango 31, 34s 136

frecha (= frecha) e fecha (= fecha) 201

Frecha (-^) 216

Frederico Miiller (2. íJ.)

Frei Luís dk Sousa, drama de Garrett 225

/re«wa
J
p hl eg m a. , 65

frequente, frecuente 89

fricativas (Consoantes): f,j, s, v, x, % , . . 219, 260, 261

— : representadas por k, g, t, d, b, cortados . 218

frol\novem 215

* * Frol não é metátese de flor, é forma muito mais an-

tiga, e foi precedida de outra mais antiga ainda, chor, (q.

V.). Procede, já semierudita, do latim florem, cujo / foi

substituído por r, por não ser líquido em português (cf.
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freima Iphlegma). 0/ final é dissimilaçao desse r se-

cundário ; cf. segral secularos
Se frol se encontra em rima, por exemplo em Gil Vicen-

te, no Auto da bakca da Glória, com rol^ muitas vezes fi-

gura fora da rima, como no Auto da barca do Inferno—
«Frol de toda Ias mulheres»—,no Clérigo da Beira, etc. É
de notar que já vemos no mesmo poeta flor rimando com

maior, no Auto da Lusitânia, o que autorizaria a supor que

êle empregara a metátese com que se pretendeu exi^licar

frol, e com os mesmos falazes fundamentos : fior ó aí lati-

nismo, que se propagou, advertindo-se porém que o povo

pronuncia felor, fulor^ com vogal intercalar. Que a termi-

nação -ol não era pois exigida pela rima demonstra-o ainda

a frequência da forma frol na prosa, antes do século xvi.

^ruto\ fruito\íx uci Vim. 15

full e fool, em inglês : diferentes na pronúncia .... 238

Fuen{te) : forma nomes tópicos em castelhano .... 188

fui 29

Fundánio : pronúncia do f como ph 54

funil
^
funis; antigo funijs (== funiis) .... 174, 175

f u r
,
grego ^wp 54, 62

fúria 229

O

S 24

G confundido com C, ou diferençado, em latim . . 31, 81, 261

^ ; nome da letra no abecedário ^rá í^5fe*j 219

g diferente, na forma, de g, antes de ue, ui, com o u proferido,

como em arguir ^= argtt-ir 20, 89, 260

g inicial etimolójico, antes de e, i 19

g nulo : deve suprimir-se : Madalena ; cf. Agnelo. . . 74, 75

g procedente de c latino, vocalizado em * depois de vogal

:

e c c 1 e s i a
j
eigreija

J

igreja 97

g em galego : equivalente a e florentino, precedido de vogal

átona ^^

g em magestade : erróneo por y . ....... 109

g dinamarquês; g holandês 243
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Gaélico : grupo de dialectos célticos 48, 285

galão I galo
j
agaloar

j
agaloa 96

galardão ^galardoar, galardoa 98

galego (Dialecto) 55,211, 212

Galês : língua céltica do País de Gales, (em inglês Welsh) . 48, 105

Gálias lOõ

gálio-itálicos (Dialectos) 8

Gama (Eoteiro da viagem de Yasco da) (V. Eoteiro) .

Garcia da Orta, Colóquios dos simples e das drogas da Índia

(?•«'•)

Garcia de Eesende (q. v.)

Garcin de Tassy (q. v.)

Garrett (Visconde de Almeida) . 89, 97, 136, 175, 176, 211, 225, 304

Gartner ^T.) Eaetoromanische grammatik {q. v.) .

gás , ' . . 269

Gaspar da Cruz (q. v.)

gc por nc em latim : V. ancora 134

^re, ^ít : preferíveis ye, y* 18, 107. 289

conservados, quando iniciais etimolójicos . 20, 30, 35, 110

ge, gí : valor antigo dje, dji^ ou je^Ji 110'

* * Oscar Nobiling considera averiguado que o valor fosse

em português antigo dje^ dji^ em harmonia com cTi= tx.

(DiE Nasalvokale im portugiesischen [q. V.). É porém, a

meu ver, temerária a afirmação.

ge, gi : italianos 238.

ge, gi : valor em castelhano 109

Gélio (Aulo) : Noctes Atticae (i/. v.)

Gelmetti (Luís) : Eiforma ortográfica, {q. v.) , . . .

gema 181

gémeo, génio ^ e não, gémeo
^
génio . . 179

Geminação de consoantes ........ 35, 75, 95

vogais, 76

gemônias, e não, gemonías

Génese e Oenesí .... .179
gétiio 291

gente 31

Geographia dos Lusíadas, por A. C. Borges de Figueiredo . . 227

geolho \ genuculum; joelho \ genicnlum .... 108
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Gkórjicas do Verjílio 162

germânicos (Povos) 234

germanusí cast. hermano^ ])ort. irtnão 97

gérmen, plural gérmenes (

—

jérme/nes) 140

Gerusalemme LiBERATA, de Torquato Tasso . . . . . 196

gesto 289

SS 35

gg, eiu latim por ng 134

gh 56, 57, 270

gh^ italiano: equivale a gfíí hispânico 53, 239

ghetta, italiano, «polaina» 56

^í; é preferível> 18,107,289
gi : valor antigo em port. e cast. rf/e, ouje 110

Gibra.lta.T : jibraltár, e imo jibráltar .
^

. . .168,169, 232

gigante .289
Gil

f
Aegidius 289

Gil Vicente . . . 47, 64,95, 100, 137, 141, 164, 179, 199, 210

gimnásio^ gimnástica 74, 289

giro 31

gim : nome da letra arábica ^ : valor /e, dje, gue . . .110
ginjivais (Consoantes) 265

ginocchio^ italiano
;
português geolho^ joelho .... 108

gioia^ gioja^ italiano 87

gioioso, gioiosi, gioiosa^ gioiose 177

gli, italiano = /A português •
. . 239

glória^ gloriar^ gloria e gloreia 19, 30

Glossairk des mots kspagnols et portugais derives de l'arabk,

por Engelmann et Dozy, Leida, 1869 . . . .113,200
Glossary (A) OF Anglo-Indian words and phrases, and kinured

terms, by Col. Henry Yule & Arthur Coke Burnell, Lon-

dres, 1886 (Abreviadamente, Hobson-Jobson) . 168, 223

gn^ com o ^ nulo: deve suprimir-se este na escrita, por ser con-

tra a etimolojia 74, 75

gn, italiano = nh português 239

gn^ valendo por nh: regno, magno (q. v.) . . . . 70, 74

go -\- vogal = gu -\- vogal, em português 199

goaxil: V. guaxil^ e alguaxil

godão; V. gudão

Godinho (Padre Manuel), Eelação da Viagem da Índia (q. v.) .

^oela = gu-ela 199
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Góis (Damião de) : Crónica do felicíssimo Rei Dom Emmanuel {q. v.)

Gómez (F. J. de Sousa) 16

Gómez Monteiro (J.) Y. lo

Gonçálvez (José Caetano) 268

Gonçálvez Viana {q. v.)

gota^ e nao gotta 13, 30

Gõtaborg, Gotenburg, port. Gotemburgo 244

gorênio, governar igubernare, cast. gobierno^ gobernar . 92

goxar^ e não gosar 119

Graal (Demanda do Santo) : V, Demanda .....
gráfica (Acentuação, q. v.)

gra7n : abreviatura de grande 136

Grammaire Árabe, de Silvestre de Sacy, Paris, 1831 . . . 116

Gramática das línguas cafriais, de Torrend 286

Grammática Histórica da língua portuguesa, por Garcia Ribeiro

de Vasconcelos 216

Grammatik der Romanischen Sprachen, de Fr. Diez . 152, 162

Gramáticos romanos, índios 202, 214, 267

granjear^ granjeia . 99

gratiUto, e não gratuito 189

Grave: V, acento.

graves (Vocábulos) : parocsítonos . . ... . . .156
grega (Símbolos de ortografia) 43, 46

— — proscritos da ortografia portuguesa . . . 43 e ss.

gregas (Letras) : •»), p, ^J, cp, y-. os seus valores em várias épocas 50 e ss.

Orego bizantino e moderno 55, 58, 250

clássico 251

greve, grevista 221

grijôSee e les io l a 97

grogue^ e não, grog 220, 222

grória, glória 215

grou <v . .29
Grundriss der Romanischen Piíilologie : «Gramática portuguesa

histórica» , de Júlio Cornu, vol. i, Estraburgo, 1888 107, 128, 132

— — : transcrição adoptada 202

Grundriss der Sprachwissenschaft, de Fr. Miiller, Viena, 1887. 54

Grupos de consoantes : br, cr^ fr^ gr, pr^ tr, vr, bl, cl^ fl, gl,

pi, ti ,
. 72, 215, 292

eç, et^ po, pt : reduzidos a p, í 72

conservados: quando o devem ser . . . . .72
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Grupos de duas vogais em fim do vocábulo, a primeira é a tónica 171

de três vogais, duas das quais formem ditongo . . . 189

regras subsidiárias 189

gti, com u nulo 31, 56, 88, 199

(/M, com u pronunciado 39, 158, 200

gu^ nas línguas hispânicas 31, 56, 88, 200

gu italiano : profere-se ou 239
Ouadalquivii\ em português Alquebir .... 199, 225

Guadiana^ em português Odiana 199

gudão, godão 220, 223

Guarani 87

guaxil^ goazil: V. alguaxil

gue, gui . 88

gue^ giii, diferençados de ^<e, ^íi 20,91, 200

gúe, gui = gu-e, gu-i 20, 89, 158, 200

* * Os espanhóis escrcYcm gii {argiiir).

gue\ nome da letra g 219

guerra • 30, 157

Guilherme de Vasconcelos Abreu {q. v.) .

Guimarães (A. J. Gonçálvez)' 16, 296,

Guiné, (Línguas da) 286

* * Sobre estes idiomas, vejam-se os trabalhos do Cóne-

go Barros, publicados na Revista Lusitana.

Guipúzcoa 172

guita 30, 261

gmne 30

Guna : termo de gramática sanscrítica 267

GustaVo Meyer, Kurzgefasste albanesische Gbammatik {q. v.) .

gutta| italiano gotta, cast. e port. gota 13

Guturais arábicas . • 243

gy, em húngaro = di, di^ d 247

M
h 24, 27, 81, 261

h : nome da letra no abecedário, hagá 219

h: aspirado -. 50, 58, 242, 261
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PÁJ.

Ã, aspirado sonoro : figurado por íi 24, 260, 273

h : designando aspiração 52, 262, 269

h: designando ênfase. 59, 261

* * É para este fim que é uso acrescentá-lo ás vogais de

certas interjeições, como ah.\ oh!

h: designando consoantes fricativas 67

h: palatalização, c/<. Ih, nh . . . 30, 31, 56, 67, 88

h: desunindo vogais, ahi = ai . . ' 57

h: de piíilharmonica, erróneo 60

h: diferençando vocábulos 60, 61

h: expediente ortográfico ......... 56

h dos grupos latinos oh (=/>;) th, rh : proscrito . . 17, 119, 288

h — — portugueses eh, Ih^ nh : mantido 88

h: ft/í, dh, gh: proscrito 67, 288

^, em Thomar, Themudo, etc. : banido por erróneç : Tornar^

Temudo^ etc 43

h etimolójico inicial; mantido provisoriamente em português

18, 19 63

h inicial, antigamente usado para diferençar u (hu) de », e i

(hi) dey 61

h inicial: castelhano moderno, correspondente a /"antigo . . 60

/> medial : proscrito entre vogais 61, 288

h — — depois /, w, quando inútil : proscrito . . . .61
afinal: proscrito, excepto nas interjeições.... 67

h latino : valor primitivo o do oh alemão ...... 58

h depulc(h)er, sepulc(h)rum. . . . 62

h nulo, em arménio, holandês, inglês, malaio, vasconço de Es-

panha, e no latim vulgar 58, 59

h: seus valores na ortografia portuguesa , .... 56

h germânico 24

ha {^) arábico e florentino .55
ha^ hai^ hanno^ em italiano 60

hacia e haeia em castelhano 172

hagâ: nome da letra h no abecedário 219

hah/ interjeição 261

hallazgo^ castelhano, aehádego português . . • . .167

HabaeuG 159

hábil 174
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(Ii)ajnar, «dez», em vasconço 59

Hàrom-Szék = hôromm cêk-^ hvingaro 247

(H) amilca r, -íí ris, (H) a n n i b a I ,
- ãl i s. . . . 154

(h)árt, «dia» , em nialaio 59

{h)ark^ albanês Jarcus. 59

Harkany = hórkonhe^ húngaro 247

(H)asdrubal,-ãlis 154
iic: ortografia antiga de é 57, 61

Hedwiges : melhor Hedvijes 83
Iléli Chatelain {q. v.)

Henrique Lang : Das Liederbuch dks Kõnigs Denis von Portu-

gal, Halle, 1894 : O Cancioneiro dk El-rei Dom Denis {q. r.)

Henrique Sweet : History of languaoe, Londres, 1900 (17. v.) .

Henrique Yule : A Glossary of Anglo-Indian words etc. {q. v.)

Uenríquex j Henrique , . . . . . . .118
iierbaneum' rebanho ....... 128

iierculano (Alexandre) . 2, 16, 50, 84, 93, 111, 118, 164, 169, 212,

224, 304

herói : pronuncia-se irôi^ e não èrói ..... 151

M : expediente gráfico para diferençar i de j : hia — ia; ia =já
99, 198

hi de sabida, por saída . . ... , .57
. 198

. 99, 198

. 96

. 182, 203, 212, 213

. 213

. 192

kiate = iate ....
hia, por ia; cf. ía = já

Hiato.*.....
Hífen (-), e seu emprego

aj na divisão das sílabas.

b) separando o suficso -mente

cj separando os elementos dos vocábulos compostos . 213

d) unindo os pronomes enclíticos, -lo, -los, -la, -las, -no,

-nos, -na, -Tias, -o, -os, -a, -as, -lhe(s), -me, -te, -se, -nos,

vos 204, 207, 213

Deve repetir-se no princípio da linha seguinte : mata- -lo

213, 214

hífen, hífenes . . . . . . . . .140
Highlanders (serranos da Escócia, que faliam o erse, dialecto

céltico.......... 48

hinojo, castelhano, «geolho'», «joelho»..... 108

hipocresias, por hipocrisias....... 103
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Hipólito e Hippolyto : 192 formas possíveis deste nome em
português ....

{h)irur, «três» em vasconço.

Hispânia .....
HisPANiQUE (Ekvue) q. V.

Hispanistas.....
História do cerco dk Dio, de Lopo de Sousa Coutinho *

.

História de Portugal, por Alexandre Herculano, Lisboa,

MUCCCXLII ........ 84

Historia dos portugueses no Malabar, por David López, Lis-

boa, 1898

História Universal do Prof. Z. Consiglieri Pedroso : V. No-
menclator .........

Histórica (Portugaliae Monumenta, q. v.)

History of language, de Henrique Sweet, Londres, 1900 .

htiot^ islandês, «aflição», pi. hnQÍT = híieter .

ho : antiga escrita do artigo o ..... .

Hobson-Jolígon, A Glossary of Anglo-Indian words, and phra-

ses, por H. Yule & Arthur Coke Burnell, Londres, 1886. V.

Glossary.

(A) Hodgkin (Tomás) Theodoric the Goth (q. v.)

Holanda, holandês . . . . . . 234,

hombro : escrita errónea por ombro

homem^ homens )h. o m\n&m^ homines
Homónimos : em português pouco frequentes

em francês frequentíssimas .

Homónimos (Vocábulos) : os que se pronunciam de maneira idên-

tica, ainda que de orijens diversas, ou diferente ortografia :

«os, substantivo, plural, e nós pronome
;
pás^ plural de joá,

e pax^ subst. singular ..... 39, 40, 104

hontem : erróneo por ontem, (q. v.) . . . . .18
hotel e não kótel......... 166

hu == M, em ata{h)úde....... 57, 165

hu : expediente gráfico antigamente usado para diferençar u de

u = t7, em português, castelhano e francês . 61 , 99, 198

huche. francês ......... 99

185

52

105

148

65

304

228

258

48

128

57

242, 243

60, 288

. 141

39, 104

. 40

huelga, castelhano « folga » ; « greve » .

hueso^ huevo^ castelhano . . . .

huis, huile^ huitre^ francês, e vis^ ville^ vitre.

Huillichcs.......
221

99

99

199
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{h)invar, francês hurler

Htiilliches .....
hu7U^ huus ; escrita antiga de «?n, uns

Humanistas do século xvi

(h) um e rus
,
(h)umid us.

Húngaro .....
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í, tónico, aberto : saiu, pildora

i átono, nSo formando ditongo ..... 194,

?, * tónico fechado, preferível a i: liquido 27, 88, 133, 165, 166,

« romeno ......
i, i açoriano, y polaco, t romeno .... 217, 218,

I, i longo ......
:.•* nasal 27,80,98,

I, i assilábico: finr, pai, t romeno . 28, 96, 202, 215,

-ia, -íe, -lo, com i átono: séria, sério, série . . .171,

-ia, -ie, -io, com i tónico: seria, serio, serie . . .171,

ia, antigamente ==já ....... 99,

-ia, terminação de vocábulos gregos ('•^-) : incerta a acentuação.

laca, e não lacca ....
-iar, -ear (Verbos em) . . . .

iate, ou iote, e não yacht . .

-íbil, nos Lusíadas

Icto, ou acentuação tónica .

idade : preferível a edade

idea(= ideia) . , . .

Idiomas americanos ....
ídolo . . ...
ido{ló)látra, nos Lusíadas : é a verdadeira acentuação

idololãtros
lerl [ò) : signal de palatalização em russo

Ignacio, Ignez : formas erróneas, por Ináeio, Inês

ignotusl ignoto, italiano, cast. e port.

igreja, e não egreja, cast. iglesia . . . 75, 94,

igual, e egual . . . . . . . .18,
'ij= n , na antiga ortografia .

-il (Vocábulos terminados em) átono : pênsil

Ílhavo ......
lUírico : língua esclavónica .

i 11 a (ra) Ua, na, a . . . .

im = ? : i nasal final, ou antes de consoante bilabial

Im- por em- inicial ....... 76,

im frontem por in fronte m
imã

j
francês aimant faimantj \ adamantem

ivzã, imam{e) : melhor emamo
imigo\~dmigo > inimicus «inimigo» .... 150,

immigrar f= Imigrar

J

: diferente de emigrar (= imigrar)

94,

145,

latim

166

196

176

242

242

86

133

241

172

172

198

162

229

19

288

170

156

145

171

115

162

153

251

74

14

97

97

132

170

187

285

39

27

97

53

140

140

151

76
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imortal .*.....,
impar (= impar); diferente de empar e de ímpar. 98,

impar^ plural ímpares (impares) . ,

Imprensa da Academia. ....
Nacional de Lisboa ....

Imprensas dependentes do Estado . .

«ÍÍ-: preficso de orijem literária

in por e«, inicial : inconveniente .

in= i nasal antes de consoante que não seja b, p, m,

inábil., e nâo inhàbil (i-ná-bil) . . . .61,
Inácio .^ e nSo Ignéicio.....
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•ins: plural de nomes em -Í7n

Inscrições plebeias romanas .

inserto^ e incerto.

insigne : comparado a sinal .

ínsua. . . • .

Instituição do Orador (Da), de Quintiliano,

de Vicente Eborense, Lisboa, 1777 .

inteiro : melhor enteiro

intérprete ......
intrar : erróneo por entrar ,

inveja; antigo e melhor, enveja^ galego envexa

invólucro , e invólucro jinvolucrum .

íopas^ c não lópas^ dos Lusíadas .

pIj.

133, 139

. 109

20, 111

75

78

versão portuguesa

. 55

. 124

. 226

. 97, 148

cast. envidia 124, 201

. 161

. 150

* * Sustento que a acentuação deste nome é sobre o * e

não sobre o o, para não contar este *', átono, como sílaba

diferente do o, tónico ; acentuando-o, é indubitável que a

palavra é um trissílabo. Em todo o caso, é temerário acen-

tuar lópas.

lotacismo : pronúncia como * das letras gregas V], u, ut, £t, ot,

isto é, ê. )/, yi., ei, oi . . . . . . • . 250

-ir (Verbos em) .....
Irlanda ......
irmam =: irmã .....
irmão , hcrmano jgermanus
iró{s) : popular por eiró

irur : vasconço de Espanha, por Ã*V«r, «três

irregulares (Verbos) ....
-is : terminação de verbos e nomes, por -es

sais ......
Isae ......
isenção ] exemptionem : melhor, esenção

Islandês .

islandesas (Letras) : /, íf .

ispose por sponsae
Israel, israelita (== israilita)

istatuain , isttidiu in^ por st atuam,
Itália.......
taliana (Ortografia): racional e simples.

s t u

103

48

133

92

97

52

125, 142, 178

antigo : louvais^

. 130

. 159

. 74

92, 128

. 92

. 105

. 106

. 105

. 234

. 245

d i u m
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Italiano .......
itálicos (Dialectos)

; Caracteres {q. v.)

itenerario, por itinerário . . . ,

Itinkkário, de António Tenreiro, Lisboa, 1829.

Itinkrário da Índia, de Fr. Gaspar da Cruz .

itiirri^ « fonte » em vasconço : formando nomes tópicos

-iu : ditongo, com i aberto : riu^ diferente de rio .

i u d i c a r e ! julgar ......
ix =.c . . ......
ixar

I

- i z a r e , e não, -isar : suficso .

PAJ.

. 105

. 101

85, 170, 224

. 224

. 188

. 166

. 52

. 70

. 119

j 31, 81, 88, 261

j: nome da letra no abecedário, éje. ..... 219

j: deve consorvar-se no abecedário português, com o valor que tem 88

j: é conveniente que substitua o g antes de e, *'; latim Geor-'

gius, francês Oeorge, Jorje, e não Jorge

j : substituindo os grupos exóticos dg, dj.

j não diferençado de i, antigamente

j castelhano, actual, e antigo.

— preferível a pronúncia antiga nos nomes próprios

j italiano : semivogal .

j valendo I, no grupo ij, antigamente

j vasconço: três valores, y, ?, e jota castelhano

já; escrito dantes ia .

jabotij : melhor jahoti .

Jacob (=jacô ojacobe)

jao^ jau^ Jaoa ( =:játia)^ Java

Japonês ....
Java: nos escritores quinhentistas Jaoa^ isto

jeji: substituindo ge gi

nao iniciais etimolójicos.

je, ji e ge^ gi em castelhano moderno

ye?'to I i ac tum , e não gcito.

jejum^ jejuns .....
jeri, italiano .....
Jericó^ Jerónimo^ Jerusalém^ Jesus

jijum^ por jejum. ....

31, 99

18, 107

261, 266

85, 91

24, 89, 243

. 239

86, 263

87, 98

. 240

261

198

159

198

231

198

198,

129,

Jàua

18, 108, 109, 289

. 20,30,35, 110

. 109

109, 289

. 104

. 87

. 108

. 103
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Jinó^ Jinote, pelo nome francês Junot .

Joab .......
João de Castro (Dom) Roteiro (q. v.)

João de Sousa, Vestígios da lingoa arábica em Portugal {q. v.)

JoSo Pedro Ribeiro (q. v.)

joelho^ 6 geolho {q. v.) .

jóia; mas joio (= joio); joieiro . . . . 31, 108,

José^ J'sé^ Ejxé^ Esdé \ Joseph ..... 56,

José Leite de Vasconcelos {q. v.) .

José Maria da Costa e Silva [q. v.).

José de Santo António Moura {q. v.)

Joseph^ por José.....
Jovellanos ......
jovem, jóven .....
jpvenes, plural de jôven em Gil Vicente .

JuAN (Dox), poema de Lord Byron.

Judea (pronunciado judéia) ...... 145,

judeu, e não judeo ....
Judeus da Turquia : conservam a fala castelhana do século xvi

julgar Jiudicare

Júlio Cornu (Dr.)": os seus trabalhos sobre português V. Roma-

NiA, e Grundriss der Romanischen Sprachen

Júlio Moreira . . . . , . , .16,

104

159

132

132

104

39

56

149

141

141

59

171

289

88

52

135

K

íc 24,28,81, 255.

K: abreviatura convencional do quilograma . . . .82
h : banido de vocábulos portugueses . . , . 27, 80

k : conservado em nomes estranjeiros .... 217, 219

k latino, substituído por e, qii . . . . . 25, 80

kágado : erróneo por cágado (q. ^?.), que é a escrita antiga . 81

kap : nome da letra k, no alfabeto hebraico . . . .55
— transcrito por ck em latim, por imitação da transcrição grega ^ 55

kaleidoseôpio ; aliás caleidoscópio

.

. . . . .81
Kamehatka, Gamehatea ....... 230

/•ai!r^ albanês, <^ quatro ^ ; katrete, kat§rte (i), «quarto» . . 128

kapa, /rá, nome da letra k . . . . . . . 219



ÍNDICE ALFABÉIICO 389

Icchommen, na Suíça, por kommen.

Kebir (Aloàoer) : melhor Quevir, Quivir

. 52

. 199

* * Cf. Guadalquivir (uad al KesiR, «o rio grande» , em árabe

kh 67, 230, 231, 270

khe: forma soletana, correspondente á biscainha e guipuzcoana

que, « fumo »

.

. . . . . . , .52
Khwadja : moderno e erróneo por Goja^ Goje, . . 230, 231

KiRiRi (Abte de gbammatica. . .) de Luís Vincéncio Mamiani . 87

kitanda : erróneo por quitanda ..... 220, 221

Klob (Dr. Otto) .... 109, 116, 126, 196, 211, 215

koran, qoran; aliás, alcorão ...... 220

krees; aliás eris {q. v.) 220, 224

Kreolische Studien, do Dr. Hugo Schuchardt . . .95
KbITISCHER JaHRBEBICHT U-BER DIE FoRTSGilRITIE DER RoMANISCHEN

Philologie . . . . . . . .52, 216

KuRz&EFASSTE ALBANEsiscHE Grammatik, de Gustavo Meyer, Líp-

sia, 1888 59

kisto : melhor escrita, quisto. ...... 81

1, 11 24, 28, 31, 35, 80, 261

l: nome da letra no abecedário, éle . . . . .219
l==lk em polaco ......... 248

/ clássico latino, correspondente a d mais antigo e a o grego

:

lacrima, dacruma ....... 51

l latino: tinha dois valores diferentes, exilis e pinguis . 33

l latino, passando a u em português e francês. . . .33
l silábico (=el) 267

* * Existe em mirandês, guturalizado, e^s, no artigo mas-

culino plural.

/, Kquido latino : passa a r em português. . . . 72, 215

l medial entre vogais em latim : cai em português : filum
j
/ío . 94

l final português : perde-se quando fica medial; ex. : sal, saes,

sais .,......•• 94
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Í=lh • . . .218
i : / guturalizado português e catalão . 31, 33, 3á, 217, 218, 248

l : l guturalizado polaco. ..... 34, 92, 248

to, pronome e artigo I illa (in) : v. lo) -la{s)^ e não -l-a(s) :

matá-las, e nâo matal-as ...... 208

la(s) : forma portuguesa do acusativo femenino do pronome pes-

soal da 3. a pessoa, enclítico, depois de forma verbal em r, s,

», que se elidem, e do art." femenino nas mesmas circunstân-

cias {\. lo) . . 31, 261

lã, antigo tea, e não, lan . . . . 27, 133, 140, 157

lã port. e lang alemão, quási idênticos na pronúncia. . . 257

laço ; diferente de lasso . ..... 143

Zac/ojlatus ...... . . 23, 92

lacruma, lacryma, lacrima, lachrima. . õO, 51, 52

ladinos (Dialectos) ........ 241

Ládoga^ e nãoLadóga. ....... 232

laivo........... 158

lambees^ latnbéis^ plural de lambei, . . . . .131

lancea; >^óyXiQ 62

lang alemão, e lã português....... 257

Lang (Henrique) : Das Liedebbuch des Kõnigs Denis von Portu-

gal {q. V.) , . . . , . . . .34
Langues littéraires (Les) de l'Espagne et du Portugal, por

A. E. Gonçálvez Viana, in «Revue Hispanique»

lanho e lenho. .......
Laos : v. Lanhos. ......
lápix., lápis \\9,T^i%, 1 a p i d i s ; lapixeira

1 a r ií a por 1 a r u a , em latim ....
laranja, laranjeira^ laranjinha ....
Latim : língua literária predilecta, na época do Renascimento

Latim vulgar, e latim bárbaro .....
Latim (Pronúncias do). IO5 Hi
Latim : se é necessário para se escrever português .

Latin language (The), por W. M. Lindsay, Ocsónia, 1894 . 25, 46,

51, 55, 58, 59, 63, 76, 86, 91, 110, 134, 162, 196

Latino Coelho, A Oração da Coroa ..... 234

1 a t u s í italiano lato^ cast. e port. lado . . . . .13
Lauhos (==láuos)^ na Peregrinação, de Fernam Méndez Pinto. 199

lauto=láuto ......•.* 189

leal : monossílabo . . . . • • • .215

.
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Leal Conselheiro de El-Rei Dom Duarte, Paris, 1852, edição de
J. I. Roquete.. . 94, 102, 117, 125, 131, 151, 207,

Leal (José da Silva Méadez).......
leão

I
1 o o n e m . , . . . , . .60

Lcao (Barbosa), e o seu sistema ortográfico ....
Leão /'Duarte Núuez do) : V. Orthographia, e Origem da Língoa

PORTLTtUESA .........
Lkben (Das) der Wõrter, por Nyrop — Vogt, Lípsia, 1903

Lebrixa (António de), ou Nebrissence : notável filólogo espanhol

do século XVI ....... 60

leccionar = lècionar......
lêem, lem ......... 138,

Legislação portugueza (Collecção dy.) (q. v.) .

Lei do núaimo esforço......
leição ; forma. antiga de lição (q. v.) .

Leito de Vasconcelos (Dr. José) (q. v.) .

lei-to ..... ...
Leitura : quási exclusiva de livros franceses, prejudicial á orto-

grafia portuguesa . . . . . , .11
le)iie .........
Lcianos ........
lènios a Lemos (=: lemos) .....
Lemos (Miguel de) : Ortografia Pozitiva {q. v.)

Iene (Espírito) em grego .....
Lencastre (Francisco de Sales) : edição anotada do i canto dos

Lusíadas {q. v.) .

lenha, leniieiro, e linho, Unheiro.... 20, 31,

lenho, e lanho ....... 19, 147,

Icntejoiíla, castelhano lentejiiela ......
Lenz (Dr. Rodolfo) : Die Cuilenischk Lautlehre, vkrglichen

MiT DER Araukanischen ; Estúdios Arauoanos ; Araukani-

SCHEN MaRCHEN, KrITIKE DER « LaNQUE AuKA » DES HeRRN Dr.

Raoul DE la Grasserie ; Glosario de la lengua AtacameSa
;

Chilenisciie Studien, in «Die Neueren Sprachen », e in «Pho-

netische Studien »

.

leoneses, rimando com vexes, nos Lusíadas ....
Leovigildo, Leuwighild ..*....
Lépsio (R.) : Standard Alphabet {q. v.) . , . . 202,

ler, e não lêr .........
Leroi-Beaulieu, Israel chez les Nations {q. ».)...

115

2

289

32

221

214

76

139

96

292

,37

180

181

176

58

232

106

181

52
114

81

267

177
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Lessico Veneto, por Fábio Mutinelli, Veneza, 1851

Letão........
Letras acrescentadas ao alfabeto romano : p, j^ w^ p

modificadas por diacríticos (5-. ».)

— dobradas em italiano e latim

— — em português : somente rr, ss, wm, nn
Letras : do silabário devanágrico, expressas por nún

Letras gregas, •9', p, u, cp, ^: seu valor em várias

hebraicas, arábicas ....
inúteis : não as há na maioria dos vocábulos

Letras necessárias e letras supérfluas em português

cortadas : fricativas .

letras (Nomes das) no abecedário português

lex por íe»s, antigamente

lex, lexs = lecs

leu o Itu .....
levareunas = levarem-nas .

Ih : escrita de orijem provençal

Ih: nome no abecedário port., éle hagã

lh = l : substituído por este . .

ZAa, lhas, lho, lhos

Ihama .....
Ihe^ e lhes .....
/*

Liberdades, ou licenças, poéticas .

Ucenoiar, liceneeia, e não licencear

lieito^ e lieito ( = licito)

Lições de Filosofia, de A. M. Ferreira Tavares

lieor
1
1 i q u o r

,
por liquor . .

ligalio= ligá-lo ....
ligitimo, por lejítÍ7no . . ,

lignite^ e não linMte .

lígure{s), e não ligúr(es)

limite ( = limite)^ por limite 1 1 i mi t e

linde ! deslindar ....
Lindsay (W. M.), The Latin language {q. v.)

linfa, e não Ijnnplia .

língua (A) portuguesa escrita deve ser uma só

fia acomodada a essa unidade .

— — é idioma literário .

os

épocas

d, etc

porti

50,

270,

ugueses

27, 31, 56,

,eas

217,

148,

171,

PAJ,

86.

285

218

75

76

271

54

286

7

7
218

219

10

70

131

136

81

219

61

204

31

205

174

155

19

17S

44

201

210

103

61

167

170

17a

51

sua ortogra-

5, 39

7
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248

234

língua (A) francesa : tem muitas homonímias

Linguais (Conso antes) t, d, r, etc.

.

Lánguas africanas : cafriais e outras

analfabéticas

— — anáricas . . .

áricas da índia, e outras

asiáticas .

do Brasil (indijenas) .

da América espanhola.

— — da Guiné .

— — da Península Hispânica

— — esclavónicas

— — célticas

germânicas

— — românicas .

— — vernáculas das Espanhas ; da índia

linha (Divisão das palavras em fim de) .

Unheiro linho, e lenheiro ) lenha.

linhite : erróneo por lignite } 1 i g n u m.

líquen, líquenes ( = líquenes)

liquido e liquido ( = liquido)

liquor ! 1 i q u o r : já escrito licor

Lisbo{u)a ....
Litávico ....
Littré (E.) DiCTIONNAIRE DK LA LANGUE lÍBANÇAISE, Paris, 1881

livel (livél) 1 1 i b e 1 1 u m : melhor que nível, erróneo por nivél

{q- V.) . . .

livremente, livre-mente, livre mente .... 192,

Livro (O) da escrita , de Carlos Faulmann (Das Buch der Schrift

q. V.) 54, 241

Livro da ensinança de bem cavalgar toda sela, de El-Rei Dom
Duarte, Paris, 1842, editado por J. I. Roquete (V. Leal

Conselheiro) .

pij.

. 40

259, 261, 270

221, 229, 244, 255, 286

. 231

. 259

258, 259, 272

. 277 e ss.

. 87

. 87

. 286

. 81

251, 254, 285

48, 105, 285

242, 243, 245

105, 188, 234

105, 261

. 214

19, 106

. 61

. 140

. 178

171, 201

. 95

. 285

147

164

193

Livro de linhajkns, do Conde Dom Pedro

livro-mestre. .......
Livros de fonética ......
Lizàrraga, em castelhano, Liçarrága^ em vasconço

-11-^ por -W-, antigamente .....
// castelhano e catalão = Ih português .

— — nome elle ( = elhé) .....

126, 211

. 213

. 35

. 240

. 209

88, 239

. 219
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llegar, cast. chegar^ port. iplicare. . . . . 100

lo{s) : pronome e artigo masculino f i 1 1 u m , i 1 1 o s 209, 211 e ss.

* * Ás considerações apresentadas no texto acrescentarei

as seguintes observações.

Lo, los, la^ las tiveram a mesma orijeni e a mesma evo-

lução, quer na função de pronome, quer na de artigo definido.

Na primeira função, a de pronome pessoal, no acusativo da

3.* pessoa, s5o enclíticos, amparando-se no verbo que os

precede ; na segunda, a de artigo definido, são proclíticos,

ligados ao nome que acompanhara. O l inicial, tanto numa
como na outra função, convertia-se em n, quando precedido

de vogal nasal, e desapparecia, se acertava ficar entre duas

vogais, a do próprio pronome-artigo, e a final do vocábulo

que o precedia. Assim os trata a ambos a língua popular,

como vimos pelos exemplos citados, aos quaes vou ajuntar

mais alguns. Inicial depois de pausa, o l desaparece moder-

namente sempre no artigo, e muitas vezes no pronome, mor-

mente na língua escrita, se está antes do verbo.

Eis outros exemplos

:

«Beijo-vo las mãos» (Gil Vicente, Farsa dos Almocre-

ves) : isto é, — Beijo-vo(s) las mãos— = beijo-vos as mãos.

No Canto vii dos Lusíadas lemos, conforme a esmerada

edição de 1880, revista pelo Dr. F. Adolfo Coelho, em pre-

sença das duas primeiras, nas estâncias 4.^ e 5.» :

V e d e 1 o s Alemães soberbo gado

Que por tam largos campos se apacenta

Do successor de Fedro rebelado

Novo pastor e nova ceita inventa.

V e d e 1 o em féas guerras occupado (4.*)

V e d e 1 o duro Inglês, que se nomea

Eei da velha e santíssima cidade,

Que o torpe Ismaelita senhorea : (5.^)

Tenho presentes mais três edições do poema : a rolandia-

na (1843), revista por Francisco Freire de Carvalho ; a da
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BiBLiOTHECA PoRTUQUEZA (1852) ; e a luxuosa da casa Biel do

Porto (a peor das três), revista e retocada (!!) por José

Gómez Monteiro. Por sua ordem, vou aqui reproduzir os três

versos acima transcritos, em que figura a locução vedelo(s)

:

1843 Vedel-os Alemães soberbo gado

V e d e 1 - o em feas guerras occupado

V e d e 1 - o duro Inglês que se nomea

1852 V e d e 1 o s Alemães, soberbo gado

V e d e 1 o em feias guerras occupado

V e d e 1 o duro Inglês, que se nomeia

1880 Vedo los allemães, soberbo gado

Vêdel-o em feias guerras occupado

Vede lo duro inglês, que se nomeia

O que se V ê é que nenhum entendeu o vêde^ e é até du-

vidoso que mesmo o terceiro revisor haja compreendido que

dos três lo{s), somente o segundo é pronome, sendo os ou-

tros dois artigos. A forma verbal vede foi por todos conside-

rada imperativo, vede, em vez do indicativo vêdes^ com o s

elidido antes do Z, o que não teria explicação possível, se a

linguajem verbal fosse vede. Além disso, este vedes está em
perfeito paralelismo com a mesma forma, empregada na 9.%

10.*, 11.* estâncias do dito canto :

^ Não vedes a divina sepultura

Vedes que tem por uso e por decreto

l Não vedes que Pactolo e Hermo rios
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E também difícil de perceber a razSo porque o segundo

revisor, deixou de acentuar v e d e - 1 o ( s), e foi depois mar-

car circumflexo no vedes das estâncias 9.^, 10.^, e 11.*

Não creio, apesar desta singularidade, que êle deixasse

de interpretar aquella forma como linguajem do verbo ver

;

supor que fosse o verbo vedar seria demasiada cegueira de

entendimento, para que se lhe atribua.

Lobo, e lobo ( = lobo) . . . . ã , . . • 184

lôbrego 290

logar e lugar ......... 93

loja, lojista. . . . . . . . . .110
longa (Sílaba, v|»gal, consoante) : o sinal é a linha horizontal,

ou màoron (") ........ 202

Z/ópes;
I

L u p i ci . ........ 124

López (David), Tkxtos em aljamia portuouesa, Lisboa, 1897,

{q.v.) 66, 223, 228

Historia dos Portugueses no Malabar. Toponymia árabe

EM Portugal in « Eevue Hispanique, 1892 {q. v.)

1 o q u u t i o , e 1 o c u t i o
1

1 o qui
Lord Byron : rimas .....
louva-a-Deus ......
louvámos^ louvámos : parocsítonos

louvara: parocsítono .....
louvará^ louvarão : ocsítonos

louváramos : proparocsítono....
love her^ rimando com diseover^ em inglês ....
lua

I

lua
j
1 u n a ; luar^ luar, lunar . .... 95

Lucena (Padre João de) Vida do Padre Francisco Xavier {q. v.) 115

Luís de Camões : V. Os Lusíadas, Canções, Comédias, etc.

Luís Gelmetti ; Riforma ortográfica, Milão, 1886 {q. v.) .

Luís Vincéncio Mamiani : Arte de grammatica. . . kiriri {q. v.)

Luís., Luisa, e não, Luiz, Luiza..... 215, 290

Lundês 244

Lusíadas (Os) . 101, 106, 114, 120, 126, 127, 130, 132, 137,

139, 146, 149, 152, 153, 155, 170, 174, 182, 195, 205, 206, 225,

232, 236

Edições (dos) Y.lo 150, 228, 232

Lusitana (Revista, q. v.) . . . . . . .

Lusitano (Parnaso, q. v.) .

,
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luxo luixo
1
1 u X u s = lucsus ..... 70, 288

h(\ 221

ly húngaro = Ih, português....... 245

1 y m p h a : erróneo por linfa. . . . . .51
Lyrica dk João Mínimo, de Almeida Garrett, [q. »,), õ.» edição,

Porto, 1882 304

lythographia^ erróneo por lithographia^ ou melhor, litografia . 45

m:

m, mm .....
7n: nome da letra no abecedário, éme

m lábio-dental

w, representando a nasalização final

m medial .

-m : representação portuguesa do n póstero-palatal

-m; os plurais formam-se em -ns

m inicial antes de consoante.

ma: dativo do pronome pessoal da primeira pesso

com o acusativo feminino do da S.'*- (V, mo)

má, mamona.

maçã ....
ilííicápar, e não Macassàr

Macau, e não Maeao .

Mácedo-romeno, {q. p.).

Machado y Alvarez

Mácron (~) : sinal de longa

Madagáscar, e não Madgaaoár
Madalena, e não Magdalena
madrasso ; erróneo por madraço

Madureira Feijóo, Oiíthogr.vphia {q. r.)

mãe, rnãi, mãy ,

mãe<rãgua . .

Mafoma
Magalhães (Couto de) : O Selvagem {q. v.)

magestade : erróneo por majestade

magno: pronunciado manho.

mágoa^ e não màgua : cf. magoa.

M a i i a , 31 a i a .

24, 28, 31, 35, 76, 86,

133, 135,

18, 34, 134,

a, contraído

28, 31,

. 166,

86, 132,

. 193.

98, 171,

261

219

53

135

229

256

139

229

193

157

166

289

000

103

202

332

74

114

148

213

224

109

155

290

86
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Maítre Phonétique (Le) ....... 43

tnajestade, e não luagestadô ...... 109

mal, inales, mau. . , . . , .31, 34, 94

Malaca^ e Málaga ........ 167

Malaca Conquistada : poema de Francisco de Sá e Meneses . 223

malaio (Em) : o h é nulo . . . • . . .59
malaios (Vocábulos) 34, 134, 223

mal-aventurado........ 193

maleciosos, por tnaliciosos . ...... 102

malha 88, 261, 288

malheur = maleur^ em francês ...... 61

malogrado
j
mal logrado . . . . . . .193

Malo-russo : dialecto esclavóaico .

mama .......
Mamiani (Luís A^incéncio) : Arte de Grammatica. . . Kiriri

mana........
mancha .......
tnándorla^ « amêndoa »

, em italiano

Mandovi^ Mandovim, Mandovy .

m,anha . . . . . .

manho : pronúncia de magno, nos Lusíadas .

Manoel por Manuel .....
m-anso .......
mantéu .......
manteúdo .......
ma-nus-cri-to ......
Manzoni (Alexandre) : poeta italiano

mão ........
Marata .......
maravedí, cast., plural moderno, maravedies .

Marcelo Devic (Y. Dictionnaire Etymologique).

maré{s) 157, 172, 282, 290

m,aré-cheia.......... 193

marfijs = marflis, plural de marfim . . . . .175
marinaio, italiano . . .' . . . . .87
Mário Victorino : escritor romano . . . . . .53
Mário Vergílio : gramático romano. . . . . .53
m,arquês, e Márquex, ....... 124, 290

Marrocos^ e não Marrakesoh ...... 229

Martinz |Martinici . 124

. 142

(í- *'•)

. 142

. 288

239, 246

. 85

88, 142

. 155

. 198

. 78

. 131

. 43

. 214

149, 180

. 261

. 175
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õõ, 270

56, 270

. 213

Massora .....
massorética (Pontuação)

matacão .....
matàlla = matá-la

mata las aves ........ 193,

Mateus^ Mateos^ Matheus, Mattheus
Matos, e Mattos.

Mauro (Terêncio): escritor romano.

Max MiUlor: filólogo alemão ,

mayor = maior....
ULtiVLnà.o : moWxov amhundo.

.

meã, meam. ....
Méeom, e não Mekong .

mèdeein >medicinus
Média, e media = media

medicina) cast. ant. melexina, port. meexinha, mcxinha

( = mèxinha)

Medo ( = medo, e não Meda), e medo .... 176,

Medões de ±i-vê-lo-mar

.

me-li-fluo .....
melitar, escrita antiga : militar .

melhor: dantes, milhor ...... 19,

Meubea (Comedia de Ca listo y)

Mem : forma proclítica de Mendo .

Mémoire sub lks noms propres et les titres musulmans, por Gar-

cin de Tassy, 2.a edição, Paris, 1878 . . .221,
Méndex, e não Mendes
Méndez Leal (José da Silva) .

Méndez Pinto (Fernam) (q. v.)

Meneses (Francisco de Sá e) : Malaca Conquistada, poema . 223

menistro : escrita antiga de ministro . . . ^ . . 102

-mente : suficso adverbial ....... 192

mercc\s) 157, 172, 290

meretíssimo por meritissimo ...... 100

wcs|mensis, e não, mez ..... 112,

mesinha : deminutivo de mesa
|
m e i

Meihodo prático para fallar a linoua da Lunda, por H, de

Carvalho, Lisboa, 1890 .

metre, inglês, pronunciado miiter

metrópole, metrópoli, metropoly = metropoli . . 85,

212

209

184

186

53

263

86

229

133

225

101

184

123

184

210

215

101

107

64

187

231

116

2

123

123

286

128

168
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meúdo : preferível a miúdo...... 107, 292

mexer. .......... 68

Meyer (Gustavo) : Kurzgefasste Albanesische Grammatik {q. v.)

mesquinho, e mesquinho ; mexquita, e m.esquita. . .116
Michaelis de Vasconcelos (D. Carolina) . . . .16, 194

Mielikki = mièliki : finlandês ...... 247

Miguéi^l Miguel . . . . . . . . .118

* * Cf. Miguéis^ plural de Miguel, e migueis (= mi-

gueis) do verbo m,igar.

Miguel de Lemos : Ortografia Positiva {q. v.).

mil . . . . . . . . . . .27
milhor : escrita antiga de melhor...... 19

mínimo esforço (Lei do) ....... 96

mimosear^ mirnoseia ........ 96

minarete 220, 224

mingua .......... 290

m^inistério..... .... 290

miniir, por mentir ........ 103

miope^ ])Qr míope. . . . . . . .161, 163

Miranda (Francisco de Sá de) : Comédia dos Estranjeiros {q. v.).

mirandês (Dialecto) ........ 166

Mirandesa (Estudos de Philologia, q. v.)

Miscelânea, de Garcia de Resende . 64, 67, 117, 120, 164, 166, 196

Miscelânea HELExicok-LiTERARtA, de António José Viale, Lisboa,

1867 298

mixto : preferível, misto ...... 68, 288

m,ix^uindade . . . . . . . . .116
mm, mn =«., que deve ser preferido: sono^ dano, e nao somno,

85, 74,damno ......
-mm-...........
mo, e não 'o (V. ma) .......
mó ...........
Mocidade de Dom João v (A.), por L. A. Rebelo da Silva, 2."

edição, Porto, 1882 .......
moço : diversas acepções .......
Mocteçum,a..........
modificar ..........
tnoeda ......... 190,

76

288

261

300

221

116

93

267
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móis^ por moles ......
tnôis^ e nSo, moes

|
moer ....

moido^ moinho : preferíveis a moído, moinho
Moldo-valaco : v. Romeno ....
molher e mulher. .....
m,olhinho

|
molho ^ e mòlhinho \ molho .

monásticon, ......
'mono........
MonossUabos 138, 156

— — : seguem as regras de acentuação gráfica dos

ocsitonos ....... 150

Monsão : erróneo por Monção. .

Mon{te) : formando nomes tópicos

Montoya (Frei António Ruiz) ....
MoNUMENTA Histórica (Portugali.e) {q. v.).

moral > m o r e s , e mural \ muro .

Moreira (Júlio)... ....
mort(u)us.
Mota, e Motta

Moura (Frei José de Santo António) .

muexxin : forma francesa, correspondente á portuguesa

dem (q. V.)

m,ui{to) ........
^mulher, e molher ......
Miiller (Frederico): Grtjndriss der Sprachwissenschaft (j,

Miiller (Max) : filólogo alemão, editor do Eigveda

multa ........
multíplice |multiplTcem.
tnunicipe \ m M n i c~í ç e m ....
mural^ e moral. ......
Muravev : nome russo, pronunciado muravióf
MUSÉON ........
Mutinelli (Fábio) : Lessico Veneto {q. v.) .

. 95

. 289

191, 195

. 93

194, 291

. 137

. 183

246, 241

vocábulos

173, 175

. 234

. 187

87, 115

. 18

16, 135

. 90

. 186

140, 147

almua-

220, 223

. 30

. 93

V.) .

. 263

. 74

. 154

. 154

. 18

183, 254

. 183

]V

n, nn 24, 35. 28, 31, 76, 81, 261

n : nome da letra no abecedário, éne...... 219

n em fim de vocábulo ; soa como se fosse inicial : abdómen ; plu-

ral abdómenes , , 133, 243

2a
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n- inicial antes de consoante . . . 133, 135, 136, 229, 256

11 : substitui o l inicial do pronome enclítico da 3.* pessoa, no

acusativo -Zo, -los, -la^ -las^ depois de terminação nasal

(dixsm-no, por dizem-loj^ e na linguajem popular e antiga

também o í do artigo definido 208 e ss.

-n- latino medial entre vogais : caiu em português, nasalizando

a vogal, que se converteu em vários casos em oral, ao de-

pois : g r a n u s grão / c o e n a | cêa, cea, ceia . . 94

* * Sobre as vogais e ditongos nasais em português é

digno de atenção o erudito trabalho do dr. O. Nobiling, inti-

tulado DiE Nasalvocalk lii PoRTUGiESiscHEN, pubUcado na

Eevista Die Neukren Sprachen, em junho deste ano, e quo

infelizmente já não pude aproveitar no texto. O douto pro-

fessor alemão (que no Brasil está destinado a exercer a in-

fluência salutar, operada nos estudos filolójicos pelo seu

compatriota Rodolfo Lenz, no Chile) refere-se á pronúncia o

acidentes destes fonemas no português brasileiro de Sam
Paulo, principalmente, e considera-os ali como findando

sempre numa semi-vogal nasalizada fy, w, g)^ mais ou me-

nos perceptível, o que no de Portugal se não dá, pois a vo-

gal nasal 6 aqui pura, como se reconhece ao ser seguida do

vogal inicial, com a qual forma hiato ; ex. lã ax,ul^ com âle,

marfim, amarelado^ H7n areo^ etc.

n: castelhano -hh português ....... 239

n : n palatal, í^/^ português, ?1 castelhano. . 88, 200. 218, 239

n : 11 póstero-palatal, o agma dos romanos, para o qual não existe

símbolo em português, como não existia em latim . 31, 33

34, 134, 218, 243, 256, 263

na : pronome, artigo e contracção. Y. no . . .
,

nacer : forma antiga e popular de nascer..... 144

Nachschlagebuch dek Deutschen Speaciie, por Augusto Vogel,

Berlim, 1902 . . .

• 49

naiádes^ por náiades^ nos Lusíadas . . . . . .151

* * Gil Vicente rima nayades com driades e pleyades no

Auto da Fé. A educação humanista, porém, de Gil Vicente,

como a de Shakspear (little Latin, and less Greek),

parece ter sido, ao contrário da de Caniõos, imperfeitíssima,
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e as suas obras não revelam o menor escrúpulo com relaçSo

á acentuação dos vocábulos menos triviais. No mesmo auto

encontramos, com effeito, Boreas rimando com reoa, Eneas,

einpleas ; etéreo^ com aseo ; Ganges com cortês. Notem-so

igualmente as seguintes rimas : xodiaco. . . fraco ; retro-

grado. . . confessado (Farsa dos Físicos), etc, etc. Efi-

mern.^ porém, rimando com manera, na mesma farsa, indica

talvez a pronúncia, grega moderna do vocábulo Êçvju-ápa,

que durante certo período posterior á tomada de Constanti-

nopla em 1453, e consequente dispersão dos literatos gregos

pelas cortes da Europa, predominou entre os doutos, pertur-

bando a antiga interpretação da ortografia e a acentuação

alatinada do grego literal, que ao depois veio de novo a

prevalecer, e ainda não está de todo banida.

Nady-Becskerek = nod-béchkereh : húngaro .... 247

wa/tira
I
n a t i ca

I
n a tes : «nádega» . . ... 52

não-me-deixes : nome de flor . . . . . . .193

nasal (Consoante) lábio-dental ....... 53

nasais (Consoantes, vogais e ditongos (17. v.) . 28, 29, 130, 133, 261

Nasalização do consoantes e de vogais . 133, 135, 136, 229, 2õ6

navio ........... 87

Nebrissa, Nebrissense : filólogo espanhol do xvi século . 60, 214

nega-lo.^ negá-lo, em Ferreira Borges . . - . . 212

negôcio.1 negociar^ negoceia .... ... 19

neu-tro . . .... ..... 292

nêveda ........... 290

«^ germânico (=-« ) 134,243,256,207

«/*:« palatino 27,31,80,88,134

nh : nome, ene hagã. ........ 219

nh: o de orijem provençal esta escrita, bem como a de Ih. . 56

nh : transforma e fechado tónico em ii (é, a): lenha . 20, 31, 106,

148, 181

— : transforma e átono em i : lenheiro, pronunciado Unheiro. 20,

106

nh = « : substituído por este 61

nii «dois» em chinês de Macau, escrito gtti. .

Niassa ou Niaça., e não, Nyassa ....
Nicolau Tolentino

Nijídio (P.) : gramático romano

. 35

. 230

169, 186

. 152
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pIj.

ninfa^ o nimfa 53

Ninive e Ninevi . . 179

níquel^ niquelar, e nâo, nlokel, etc. . . .81, 220, 222

nixit, nixsit= nicsit........ 70

nivel : melhor nivél^ como no português antigo, e no caste-

lhano |
libellum 161,163,164

** A. Herculano empregou não só o substantivo livel,

mas também o verbo, livelar, com o significado que se dá a

nivelar. A errónea acentuação nível é naturalmente devi-

da a falsa analojia com os adjectivos, como temível, etc.

-nk, germânico : transcrição nc, nqu 257

«w, íí. ........... 35

nn: em ennodoar, ennastrar= enadoar, ênastrar . . 76, 288

no, nos, na, nas \ enno etc. = em no, por em lo, e não ii'o 'no. 204,

208, 211

no \ lo, depois de nasal : artigo e pronome. . . 206, 209, 211

nó 31, 261

Nobiling (Dr. Oscar) : Die Nasalvocale im portugiesischen, q. v.

V. também: nasais (Vogais) ....
nocturno = nòturno

NocTES Atticae, de Aulo Gélio ..... 54, 59, 154

nódoa \ nótula, ennodoar, ennodoa.

noite, noiíte >(nocte(m)
no-lo, e não no'lo ou noVo .....
Nomenclator do Compêndio de História Universal do Prof.

sigliéri Pedroso, 1.* edição

Nomenclatura

— — de armas de guerra

— — do sistema métrico.

geográfica portuguesa e estranjeira.

Nomes das letras no abecedário português.

em -m, plural em -ns .....
em «, plural -enes

— próprios ........
conservam a acentuação e escrita dos nomes comuns

— — estranjeiros

africanos

.

americanos

duas categorias

. 98

. 30

. 204

Con-

. 258

. 168

. 64

. 81

226 e ss.

. 219

133 e ss.

. 141

. 183

. 184

. . . 220, 235, 236

221, 229, 244, 256, 286

. 236, 256
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Nomes próprios arábicos

bíblicos .

brasileiros

clássicos .

da índia .

das possessões portuguesas

estranjeiros (Transcrição q. v.)

europeus.....
geográficos e históricos .

mouriscos nas Espanhas .

próprios, pessoais : seguem a ortografia dos demais

bulos.

não romanizados, nem romanizáveis

semíticos ....
tópicos .

nónio, e não, nónio .

Normas ortográficas, de Miguel de Lemos {q. v.)

Noruega, norueguês....
nós, e nox .....
not, e nouglit, em inglês, diferentes.

noute, e noite .....
nouvel^ nouveau^ francês .

Novo DicciONÁBio DA LÍNGUA PORTUGUESA, por Cándido

redo, Lisboa, 1899

Ntessa : melhor, Enteça

nui por noi, era italiano

num, nuns, numa, numas, e não n'!!!!!, 'num, etc

Núnez do Leão {q. v.) (Duarte) .

Núrnberg, em português Nurembergue

ny : catalão e húngaro = nh português

Nyrop-Yogt : Das Lkben dkr AVõrtkr, Lípsia, 1903

234

pij.

236, 271

. 237

236, 256

. 250

257, 272

. 286

. 285

. 233

. 223

vocá-

233, 293

. 233

. 236

233, 293

. 179

242, 243

20, 119

. 238

. 30

. 33

de Figuei-

115, 176, 296

. 229

. 149

206, 212

. 244

239, 245

. 221

O

o : nome da letra no abecedário, ó .

o átono, em português vale «, como em catalão

o átono, corresponde & õ,ó tónicos.

o átono russo, valendo a . , . .

. 81

. 219

18, 28, 92

18, 28, 92, 96

. 254



ò: aberto átono.

ó: ó aberto tónico

—ójola: awlaueola
o : o fechado tónico .

406 ÍNDICE ALFABÉTICO

o antetónico, diferençado de u no Brasil ... 18, 92 98

o assilábico= M 18,80,98,215,218
0= u : expediente gráfico português para diferençar u áe vi = v:

Jaoa, Jaua (Java) 198 200

o: subjuntiva de ditongo oral : substituído por u 130, 131, 215, 289

o, correspondente a o, ou franceses, procedentes de u latino . 92

o tónico, antes de nasal 179, 180

o : forma do artigo e do pronome pessoal masculino, no acusati-

vo, quando precede as formas verbais, ou as segue se termi-

nam em vogal ......... 207

27, 80 194

.56, 80

. 97

27, 80, 238, 243

Õ : pronúncia meridional moderna do digrama ou . 50, 27, 35

d, no singular masculino, correspondendo a ó no feminino e plural

masculino: ovo^ ovos; formoso^ formosos, formosa, formo-

sas ........... 177

g: som mirandês entre Ô q u. . . . . . . . 166

o: õ alemão e sueco, na Beira Alta e Açores: ou 201, 217, 219, 242, 245

g : este som, mas fechado : eu em francês de feu . .217, 238

ô : o castelhano, entre ò e õ . . . . . 218, 238. 268

õ : o nasal 28, 80, 133

õ : símbolo representativo do o nasal no ditongo õe = õi 133, 134

õ : os temas em õ mudam-no em ô, quando tónico, e em o = m

quando átono =perdõ, perdoa^ perdoar . . . 96, 98

oa = ôa, oe= ôe, oo=-ôo: não precisam acentuação gráfica,

nos parocsítonos. . 171

objeeto ........... 109

obliquar, oblíqua, obliqua. ...... 90, 91

oboé = dbué, e não óboè . . . . . . . 171, 202

oh-sé-quio........... 292

Observações de Diplomática portugueza; Observações rasTORiCAS,

de João Pedro Eibeiro 210

-OCÇ, -oct— : conservam o o nulo, se o o átono permanece aberto :

adoptar ........... 91

ocsítonos (Vocábulos): os que teem por sílaba predominante a úl-

tima, e que também se chamam agudos 156, 158. 246. 247, 290

= =: acentuam-se graficamente os terminados em a(s), e(s), o)s)

etriy ens (estes últimos quando não são monossílabos). 172, 173
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na escrita; excepções

pJLj.

ocsítonos (Vocábulos) : dispensara a acentuação todos os mais,

excepto para se distinguirem de parónimos . 172 a 174, 184

oc to
I

oito= oito, e não o-i-to .

Odeceixe, Odemira^ Odiana (Guadiana)

ôdio^ odiar^ odeia

ce : eu francês de seul 217

CB, oe, latino : pronunciado como è

Ób : un francês ....
08 substitaido por ói ; sóis

õe=õi: conservada esta escrita

oi= ôi : sois ....
oi ou ou : facultativos na pronúncia

ói : com o aberto

oitenta^ oito ....
-om, plural -ons . . *

.

ombro^ e não hombro, latim umer
omiti-lo, em Ferreira Borges .

om (m) itto .

-on, plural -o«es

Onéga, e não, Onega

-ons : plural de nomes om -om.

onsus: úmbrico, correspondente ao latim umerus
ontem, e não hontem, cujo h é devido a analojia falsa com hoje

* * ontem = õntei 1 õôíte
j
õôite \ ãôite lha n o c t e (No-

biling, DiE Nasal vocale im portugiesischen). O povo diz

onte, e não ontem ; a nasalização final é o eco da que existe

na sílaba tónica, e em analojia com vocábulos como homem.,

contem, de co7itar etc.

onecuá., por onecoa, em vasconço ......
00= ò escrita antiga ......••
-otl = Ôo: veja ou ... . .....
Õo=õm: ditongo antigo e dialectal ......
oost^ ost, õst., osier^ õster : «leste», nas línguas germânicas

opÇi (^P^- conservam o p nulo, se o o átono permanece aberto :

adopção: ..... .....
optar., adoptar......••••
oração jorationem
Orações interrogativas

. 15,
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PÁJ.

Oradok (Da InstituiçIo do) de Quintiliano : versão portuguesa de

Vicente Eborense [e não, Lisbonense, como por lapso se diz

no texto] .........
Ordenações Felipinas .......
orelha

Orfã^ órfão, ôrgão^ pi. ôrfãs^ órfãos^ órgãos . 136, 140, 157

Obigem da língua portuguesa, de D. Núnez do Leão (V. Ortho-

graphia) 100

Orta (Garcia da), Colóquios dos simples e das drogas da Índia {q. v.\

Ortographia, de Álvaro Ferreira de Vera, Lisboa, 1631

Okthographia da língua portuguesa, de Duarte Núnez do Leão.

113, 117, 125, 130, 136, 137, 155, 174, 178, 201, 207

Ortoépia ....
Orthographias portuguesas (As), por A. R. Gonçalvez Viana,

Lisboa 1902

6, 11, 35, 50

Ortografia afrancesada

— alatinada

— alemã ....
— castelhana : sinjela

diferença s de ;?> e de e

— — diferença » de c e de s

não diferença v de è, ge^ gi deje^Ji

semelhante á portuguesa até o século xviii

•— céltica : complicada .....
— clássica, ou erudita .....
— dos estabelecimentos dependentes do Estado

— das línguas escandinavas e esclavónicas

— dos escritores portugueses

— dos doutos .

— espanhola . .

— etimolójica .

— : a verdadeira funda-se na história e [evolução do jportu

guês.

— francesa : complicada .

— helenizada .

— inglesa : complicada .

— italiana : sinjela .

— latina : influência helénica

— nacional, portuguesa .

. 12

12, 41

48, 49

115, 160

111

99

16 35

243

61, 41, 109, 111, 116

8, 36, 38 e ss.

5, 21, 113, 119

41

. 41, 47

.6, 11, 41, 50;

. 40, 45

9, 12, 17, 50, 113, 119, 121

: Três preceitos fundamentais



ÍNDICi: ALFABÉTICO 409

Ortografia nacional : convém que na sua ficsaçSo sejam atendi-

dos os dialectos 4, 21, 31, 181

: não prescreve pronúncia . . . . 4, 31, 181

Regras principais 288

: se é conveniente reformá-la, uniformizál-a e simplifi-

cál-a 5, 7, 39

175, 286

12, 1Õ7

3, 38

. 204

: deve diferençar na escrita o que na fala se diferença

— — tradicional ........
usual : não existe

Ortografia, de Bento Pereira . * .

Ortografia portuguesa (Bases da), de A. R. Gonçálvez Yiana,

e G. de Vasconcelos Abreu . . . . . 8, 16

Ortografia Positiva, de Miguel de Lemos, Rio de Janeiro, 1888. 41

Ortografias portuguesas (As) : são muitas actualmente, e sempre

o foram 2, 6, 113

Ortográfica (Riforma, q. v.)

ortográficas (Dificuldades) : as que ficam subsistindo . . .18
ortográficos (Expedientes, q. v.)

— (Sistemas) : diferentes nos diversos esca^tores,

e lecsicógrafos. .....
Osmo = õssmo : finlandês ....
-ôso, -<5sos, -Ó6'a, -ôsas ; excepção no valor do o .

'oso, -osi, -osa^ -ose^ em italiano ; excepção

Otranto : em italiano Otranto

. 20, 30, 31ou = ou, o, o .

u, oi {= ôi) .

ou grego {^y>)-, valendo ti .

ouço, diferente de osso

ourégãos^ oregos

ourivex, ourivexes, ourivexaria

ousar . . < . .

outeiro jaltarium
outono |au(c)tumnus.
oxigénio, ocsijénio .

P, PP
p: nome da letra no abecedário, pê

p aspirado, em grego, vasconço, etc

14, 20 31,

gramáticos

.2, 6, 113

. 247

. 177

. 177

. 239

35, 54, 290

26, 30, 290

. 152

143, 148

136, 137

. 116

. 120

. 33

. 74

. 69

24, 28, 31, 35, 81, 261, 286

219

52
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pIj.

p latino, correspondendo a m grego 62

p : nulo depois de a, o, «<, átonos abertos, conserva-se : adoptar 72

p depois de *', «, suprime-se : escrita, e não escripta . 72, 73

p nulo, em primitivos : conservado quando se profira nos deriva-

dos : Ejipto^ ejipcio ........ 73

_pa(s), epaz 88, 172, 261

Pacheco (Duarte) Esmeraldo, de situ orbis (q. v.) . . . 64

paço, e passo 20, 111, 114, 119, 147, 290

padeiro {= padeiro), antigo paadeiro 157

pães, pãezinhos, pi. de pão, pãozinho . . 132, 148, 157, 193

Páez\Paio 118, 130

pai, pais, e não pae, paea 29, 131, 289

painel, paenel 130, 144

pairar ........... 158

pais[ ir. pays, e n&o, p&iz 121, 123

paisajem ( = paisájem) ........ 197

palanca, pança, pancada Jphalanga? . . . . 62

palatais, palatinas (Consoantes) : as que se proferem com o dorso

da língua no palato duro. 20, 31, 106, 148, 181, 244, 259, 261

palavra, antigo paravra (parábola . . . . . 128

Panehatantra .......... 266

Pánditas : doutos na índia. ....... 267

pão, pães, pãozinho, pãezinhos. . . . 132, 148, 157, 193

Pape : Wõrterbuch der Griechrischen Eigennamen {q. v.) .

para, pára . 181, 183, 291

par^á : erróneo em vez de p^rá 182

pára-raios .......... 213

Parati, e não, Paraty 87

parecer . . . , . . . . . . .128

Parnaso Lusitano ... 37, 119, 133, 142, 175, 176, 212

pároco, e não, parocho . 44, 288

parocsítonos, graves, ou enteiros (Vocábulos): aqueles cuja sí-

laba predominante é a penúltima. 156, 173, 175, 181, 246, 247

sua acentuação gráfica . . . 156, 173, 175, 181, 291

Parónimos : vocábulos que se escrevem com as mesmas letras,

mas teem pronúncia diversa . * 181

— sua acentuação gráfica . . . . 178, 181, a 184, 291

— aparentes : os que teem a mesma pronúncia, mas escrita

diferente 44, 178

Part(Ji)os 44



ÍNDICE ALFABÉTICO 411

pá{s), e pax 178, 291

passear, passeio ....... 94, 9õ, 96

passei, e passeie ......... 202

passo, paço , . 20, 111, 147, 290

pátio ........... 262

pati, e não pao . .28, 130, 289

pau-ferro........... 213

paulada, e paulada......... 197

pavc 202

paxá, e não, pachá ......... 145

pç: conserva o p nullo, se a vogal, a, e, o, átona, mantém o va-

lor alfabético , . . 72

pé^péxinko- 88, 193; 218, 291

pê : nome da letra p no abecedário ...... 219

pêA : letra hebraica, transcrita pelos gregos por <p, e pelos roma-

nos por ph. 55

pear, peia .......... 96

pece, toscano, « peixe » ; no dialecto florentino pronunciado pexe 53

pedaço . . . ..;.... .115
Pedantismo 220

jsecíraííwe jp e t r a a 1 u m e n.

Pedrógão: deve acentuar-se graficamente

pegada, e pegada ....
Pégaso ......
pego e pego ( = pego ) . . .

pe{i)xe ......
peixe-galo . .....
Peixoto (Rocha) . • . .

pelo, pe'la, pe-lo, pe-la: rejeitados

pena,

Península Hispânica....
pênsil, pénsiles. ....
p e n s u m

j
peso, poids (francês)

peor, antigo pior, e não, peior.

peo-na-jem .
• . . .

pepino, pipino.....
per, por e para. ....
per-, pre- e pro- ....
pêra, p'ra e para ....
pêra e Pêra .....

26 113 115

. 204

. 136

. 195

. 19Õ

. 184

. 70

213, 288

. 91

. 182

. 181

229, 231

. 170

46, 47, 124

96, 107

. 292

. 104

. 183

. 72

. 182

183181,
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fêra-formiga 213

perelaro por preclaro . . . . . . . .120
perdão; perdoar, perdoa 96, 98, 128, 202

perdição, e predição . . . . . . . . . 1 75

Peregrinação, de Fernam Méndez Pinto . 57, 65, 85, 89, 103, 104,

113, 127, 133, 136, 199, 205, 206

Pereira (Bento), Ortografia {q. v.) . . .

Pereira (F. Estêvez) 28ft

PérezJPetrici, e não, Peres....... 124

perfeito^ e prefeito . . . . . . . . .125
perfeito do indicativo (Pretérito) ; tempos dele derivados : mais-

que-perfeito, imperfeito e futuro do subjuntivo, na flecsâo

forte 125, 178

na 1.^ conjugação diferença ai.* pessoa do plural do pre-

sente do indicativo, de igual pessoa do pretérito perfeito

louvamos, louvámos ..... 141, 142, 158

perguntar^ e preguntar . . . . . . .125

perjuizo, e prejiãxo^ cast. perjuicio

permeteria, por permitiria .

perpétua^ e perpetua (=perpetua)

Persa

pertender e pretender

peru(s) = perú{s) ...
pé{s), e pex ....
pês^ por pese, em Gil Vicente .

pesar, e pezar. ...
pesava^ italiano, na Vita Nuova, de Dante

pescar e piscar,

pêso\^ ensnm.
Petit (Padre) : Dissebtation sur la Psalmodie

Petròcchi (P.) DizionIrio Univeksale della língua italiana. Mi

Ião, 1887-1892 .

peur em francês : eu (= o) aberto

pêx, e pés.....
péxinho: diminutivo de pé ,

pf, em alemão .

ph : p aspirado.

ph: equiparado & f em latim

ph : f bilabial .

ph= /".- substituído por este

50

61

17, 36, 42ess.

178

46

165

127

127

102

90

231

126

174

291

47

47

47

20

47

171

61

267

178

123

52

269

64

65

288
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ph: interpretado como jtj em italiano, castelhano e português 63,

^h alternando cora p em Bosphorus, Bosporus, trium-
phus, triumpus, etc.

ph latino, <p grego : valor

ph : passando em português a v^ como se fosse

p ha nus {
Estêvão .

p h a 1 a n g a
I

palanca, pança

philhelenos : erróneo por filelenos

Phoenices, Poeni
Philippe, por Felipe

TinLOLOGiA Mirandesa (Estudos de), por José Leite

celos ....
PhILOLOGIE (ZeITSCIIRIFT FIJK R0MANISCHE, q. V.)

philosophia^ filosofia

philtro^ filtro .

p h 1 e g m a
j
freima .

Piaui^ e não Piauliy

picarei pegar

pidir : antigo, ^or pedir .

pildora ....
Pina (Rui de): Crónica de El-Rei Dom Afonso v {q. v.)

Pinto (Fernam Méndez) : Peregrinação {q. v.)

pintor : de pictorem, e não de p i c t o r.

pior: antiga grafia de pear

piorno ....
pipino, por pepino .

piscar^ e pesear

plaga! playa, praia

Plauto : poeta cómico romano

p 1 i c a r e
j
chegar^ cast. llegar

Plural dos nomes era -tn : -ns

n : -enes .

— — : formado com suficso -«>, (inficso), conserva-se

por base o tema do plural, raenos o s : pão^ pãozinho

pãezinhos

pófs) ....
poço^ e posso

pode{=póde)^ e pôde; e não, ponde . . . 124

poder, e puder
^
pudera, antigo poderá

põe, põe(m).....

pXj.

65

66

55. 54,

f: Ste-
. 66

. 62

. 60

.62
43, 127, 184

de Vascon-

107, 166

62, 162

. 39

. 65

. 87

. 100

. 103

. 166

. 265

96, 107

. 160

. 103

. 20

. 25

. 1.54

. 100

. 139

133, 141

e tem

pães,

123, 193

31, 291

. 178

125, 290

125, 178

88, 137
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poem^ em inglês, rimando com shoiv htm
P o e n i e P h o e nic e s .....
poète^ e não poete, em francês ....
poids^ francês, depensum, e não de p o n d u s .

polaco (Alfabeto).......
Policarpo^ e não Polyoarpo. ....
Polifemo ,....,..
Polissílabos : vocábulos de mais de duas ou três sílabas 156,

pollo{s) : antiga escrita de poios = pelos. . . . .

pollo^ = pd-/o, ein João Pinto Ribeiro .....
jDÓ/o differençado de j9o/o = po/o ..... 181,

Pontevedra^pontem ueteram^ T^ov ueterum .

Pontével : deve acentuar-se graficamente ....
Ponto de interrogação, ou exclamação, invertido, no começo da

frase ..........
— superior, nas consoantes : palatalização ....

nas vogais : valor médio ......
— inferior, nas consoantes : cacuminais. . . . .

— — nas vogais : mais fechadas ......
Pontuação massorética. ...... 56,

Popismos, ou soluços : consoantes inspiradas das línguas dos

hotentotes, buximanes, e de algumas cafriais, que com elas

confinam : representados por c, qu, p^ t .

pôretn, porém, pore

62

195

46

235

288

181

246,

247

182

210

291

188

167

203

218

218

218

218

270

porta, portão, portal, porteiro

porta-voz .....
porte-monnaie, porte-nio7ié.

portento .....
porto, Porto, e porto ( == porto)

Portugal .....
Portugália, « Materiaes para o estudo do

1901-3

PORTUGALIAE MoNUMENTA HiSTÒRICA.

português, portugueses, portuguesa, por

guez, etc

Português : língua literária .

deve ser estudado historicamente

portugueses, rimando com vex,es, nos Lusíadas.

pó{s)

18, 92, 157,

. 220,

. 98,

povo portuguez» , vol. i,

90, 136, 205,

. . 84,

tuguesas, e não, portu-

112, 123,

6, 32,

. 21,

286

137

290

213

222

290

184

234'

210

211

290

293

118

114

291
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Posição forte, de um fonema : inicial, ou depois de consoante

— fraca : depois de vogal

formulados no Parnaso Lusi-

rafia JSacio-

17, 45,

. 73,

PosiTivrsMO (0) 54, 101

possuhio — possuiu .

Potemkin : nome russo, pronunciado patiômmkine
póvoa. ....
ponde : erróneo por pôde

PP=P
pra^ p'ra^ pêra, para

; p'rá.

praça. ....
praebereípraehibere
praodafprahenda.
pramiplaga
prantear.^ pranlcici

prear Jpraedare
Preceitos de ortografia etimolójica

TAXO ....
portuguesa : três fúndamentaes, os da Ortog

nal ....
preceptor] fpre-cep-torj

.

predição.^ e perdição ; prefeito e perfeito

predilecção....
Prefácio do Parnaso Lusitano

prefcr.^ preferring, em inglês.

j3re-, pro-., re-, rfes-, í/ís-, trans-

pregar., e pregar .

perguntar e preguntar.

prejuixo, perjuíxo

presenciar., presenceia .

presente, e pressente

pressájio, e não, presagio .

pretexto= pretêsio

Pretérito perfeito (q. v.)

previlegio por priviléjio

previnirão.

PRiireiRo cÈRCo DE Dio (O), de Francisco de Andrade

primine7icia, ant. por prceyninéncia

princesas, e não, prinoezas.

principio., principio ( = principio)

l'rincípios de transcrição de nomes estranjeiros

103,

194, 202,

poema

255,

PAJ.

109

109

241

57

254

290

36

36

182

88

59

59

25

96

94

38

287

214

J75

289

38

77

78

291

125

127

19

77

77

69

100

103

85

151

123

159

257
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PAJ.

. 77

. 154

amparam nos seguintes 1Õ6

. 73

. 66

. 161

(s), o{s), a{s); me, te,

. . ' . 193, 206

. 242

pro- (Preficso)

Probo (Valério): gramático romano

proclíticos (Vocábulos) : os átonos que se

produto, e não, produoto

pr

o

fectus) proveito .

profilacsia, profilaxia .

Pronomes átonos, lo(s), la{s), no(s), na

lhe{s), se, nos, vos.

Pronúncia ....
— a dialectal deve ser tida em consideração para a ortografia 4, 23,

145, 148

— n5o é ficsada pela ortografia ...... 181

— (Unidade de) : nSo existe .

— algarvia, e alentejana

— andaluza.

— beirã ....
— brasileira .... 39, 50,

— galega ....
— minhota . . ...
— portuguesa : varia de rejião para rejião

— (padrão médio de) .

— de Lisboa

— do Porto -

— trasmontana . . .

— do latim : variável .

— dos nomes estranjeiros : marcada nos compêndios

proparocsítonos (Vocábulos), esdrúxulos : os que teem por sílaba

predominante a antepenúltima : todos acentuados grafica-

mente 151, 246, 247,

prophano, por profano .

Peoposta para a fixação da acentuação gráfica portuguesa, por

A. R. Gonçálvez Viana, Lisboa, 1894 .... 9

próprios (Nomes, q. v,)

prorrogar, e não, prorogar . . . . . «77, 288

prosseguir..........
Prótese de e para formar sílaba com o n inicial seguido de con-

soante..........
Próteo, e Protéo, nos Lusíadas

proveito jprofectus.
Provençal ......... 7,

. 98, 148, 218

. 109

. 145, 180, 217

93, 98, 101, 115, 148

. 212

. 145, 212, 230

. 22

. 22

. 138, 141, 180

. 180

. 112, 145, 230, 261

. 43, 171

. 238

290

45

.77

256

152

66

89
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: próssimo, que deve ser a ortografia

pIj.

69, 288próximo
prurido ..... ^ ... ,

prze, polaco: transcrito por pre ......
psalmo : preferível salmo .......
pt : conserva o p nulo, se a vogal átona que o precede mantém

o valor alfabético ........
Publicações oficiais, anteriores a ISõO : melhor ortogríifadas que

as actuais . • . . . "-.

público o publico = publico.......
Públio

pude, puder, pudera, pudesse; antigos pôde, poder, poderá, po-

desse . . . 125, 178

77

249

289

288

158

152

pudica : erróneo por pudica .

pulc(h)er.

púnicos (Nomes) .

p u n i cus

.

purpura, 7^op'fúpa •

62,

154,

166

65

155

62

62

Q
q 28, 31, 261, 286

q : nome da letra do abecedário, quê . . . . . 219

q : sempre seguido de u, nas línguas hispânicas : substitui o o,

antes de e, i. 80, 81

qoran : forma extravagante da palavra arábica alcorão (al-oorao) 223

qu 26, 27, 31, 90, 247

q?i : substituindo o ch etimolójico=^-, antes de e, *': quimera. 56,

157, 288

qii 200, 239

qua= ca : substituído por este ; catorxe; of. caderno }quaternus 20

Quadro das consoantes portuguesas

Quadro dos fonemas do silabário devanágrico .

Quadro de todas as letras romanas, e suas modificações

qual, quoal.

quam: abreviatura de quanto

Quantidade prosódica .

breve : braquia (y) .

longa : máoron (~) .

quanto, catito

-quar, rqiiir (verbos em)

. 261

. 271

274, 285

. 90

. 136

162, 245

. 202

. 202

. 31

. 90

27
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174,

quartees : forma antiga de quartéis

qtiàsi......
quaternus < caderno

quatro ..........
quatuordecimí eatorxe. A escrita quatorze é devida a in-

fluência francesa moderna ......
quê : nome da letra q, no abecedário .....
que, qui, nas línguas hispânicas: corresponde ache, chi, italia-

nos =^e, ki ...... . 80, 81

çwe, qúi, com u proferido : corresponde a que, qui, italianos,

cue, cui do castelhano moderno .... 89,

que, em vasconço de Espanha, correspondente a khe, do vascon-

ço de França.

quebraste la corda .

quedo....
querubim, e não, cheruhim
quem....
quente

Questões da língua portugueza, de F. Adolfo Coelho, ii parte .

Quíloa, e não, Quilôa. ** Os ingleses escrevem Kilwa. 166,

quiloç/rama, quilolitro, quilómetro : preferíveis a kilograma etc.

Quimbundo. ........ 221,

química, e não, chimica

quin(c) tus < 5»íWÍo .

quiosque, e não.kioskeoukiosque, que

quisto, e não, kisto

quitanda, e não, kitanda .

quite ......
Quivír ou Quevir, e não Kebir .

quo = CO : substituído por^este

quociente .....
quota, melhor, cota

ó contraditório (k...que)

. 220,

. 90.

201

291

201

28

200

219

, 88

157

52

210

157

288

137

31

232

81

244

283

74

160

81

221

157

225

201

90

201

-R

r : nome da letra no abecedário, ére

r castelhano e português : subcacuminal .

r brasileiro......
T final em islandês = er

24, 28, 31, 7G, 81, 261

. 219

. 269

. 50

. 128
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r silábico {= cr)........ 128
r medial, por s medial em latim e sánscrito

r inicial, substituindo rh . . .

r de querer^ ou r Iene....
r inglês de dry .....
r: não se muda em l entre vogais: dá-lo^ explica-se por cíar-/o

;

não é pois dal-o por dar-o ; dantes escrevia-se dallo^ dalo

r : r boémio .50, 248,

rabão ^ rábãos .....
Rabelais e os seus exajeros ortográficos .

Raetoro.manischk Grammatik, de T. Gartner, Heilbronn, 1883

rai^ ou rao. .....
Baimundo......
rainha ......
raix^ raízes^ raix,i)iha . . . . . . .191,
raja ( = rãja ), e não rajah ( rajá)

Rask ( Erasmo ) : filólogo dinamarquês .... 219,

re permutável com çr .

reajir. .......
Rkal Acadkmia EsrA?JOLA (DiccioxARio BK la) {q. V.)

rebanho >herbaneum
Rebelo .......
Eebêlo da Silva (Luís Augusto): A Mocidade de D. João v {q. v.)

recear Irezelar, receio ...... 94,

T^eeeber ....... y

recepi3sê : acentuação francesa errada de r e c e p

pisse .... ...
redegida, em vez de redigida

Reforma da ortografia portuguesa : necessária

— — — castelhana : efectuada .

— francesa : iniciada recentemente

Réformiste ( Le ) : publicação periódica francesa, con

em ortografia regularizada e simplificada .

r e g e m
I
re», rey .....

reger, e reja., rejo ; reje ....
r e g ím e ( n ) , regime(n) ....
regno : ortografia alatinada de reino .... 10,

rêgo.. Rêgo, e rego ( = rego
) . . . . . 1 <8,

Regras de acentuação castelhanas : ficsas

Regras principais da Ortografia Nacional

s s e= rece-

. 5,

. 12,

temporánea,

PAJ.

267

24

148

25

ÕO

208

249

136

46

241

07

144

158

193

67

267

127

289

128

184

2

95

96

170

102

6

11

37

47

25

201

170

1Õ5

184

6

288
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píj.

Regras ortográficas certas : prescritas para evitar dúvidas e arbí-

trios 6, 288

Regras da língua portugueza, espelho da latina, por Dom Je-

rónimo Contador de Argote . . . . . .145

régua........... 290

reilregem. 25, 31

reis = rêis^ e réis. . . ......
rejeitar .......... 289

rejime(n), em vez de rêjime{n)^ cast. regimen : influência do

francês regime ....... 131, 201

Relação da viagem da Índia, pelo Padre Manuel Godinho. . 147

(A Literatura e a) Relijião dos Árias na Índia, por G. de Vas-

concelos Abfeu, Paris, 1885 ....
re li qu id , em vez de r e 1 i q u i t . . . . . 26

Remarques sur la phonétique du ç jít dxj %, en ancien espagnol, in

« BuUetin Hispanique » , 1902, por J. Saroihandy

remediar^ remedeia ......
remo, e Remo ........
removello = removê-lo .....
Renascimento : preocupação clássica

repremisaem, em vez de reprimissem .

reptil, em vez de réptil .....
reséda, e não, resedà......
res-pee-ti-vo .......
ressio : forma antiga de rossio {q. v.) . . . 105, 114

restetuido, em vez de restituído....
reteúdos := retidos ......
Reto-románicos, réticos (Dialectos).

r e t o r , em vez de r h e t o r

retórica, e não, rlietorica .

retrato, e retracto

reunir, e retinir .

Revista (A), publicação mensal

Revista de Educação e Ensino

Revista Lusitana.

Revue Hispanique

rey, castelhano
J
r e g e m

rli : orijem e valor .

-r- substituído por r e rr .

89

19

181

210

214

102

170

174

216

422

102

43

241

44

44

72

291

9

16, 24, 104, 126, 144, 6, 211

34, 55, 88,9, 271

25

43, 44, 50, 62

. 16, 36
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píj.

Kibeiro (João Pedro) Observações de diplomática pobttj&ueza
;

Observações históricas {q. v.) .

Ribeiro (Tomás) Doxi Jaime : poema .

RiFORMA ORTOGRÁFICA, do Luís Gelmetti, Milão, 1886

Rigveda : romanização do nome de um dos Vedas, ou livros sa-

grados da índia. ....
, 139, 168,58, 114 115

114, 122,

92,

Rimas ....
rindeiro^ em vez de rendeiro

rio^ e riu.......... 28,

Rippmann (Walter) : Elemkxts of Phonetics, Jí rench, Engush
and German, Londres, 1899

rixa > r i X a = ricsa .

rocio : escrita errada de rossio, ant. ressio . 105

róoio : acentuação errada de rocio Jroscinu
roda^ rodar

Ródão ....
Bodes, e não, Rhodea
Rodrigziez, e não, Rodrigues

Rodus,Rhodus
roer^ roa^ roedor (pron. ruer, rôa, riiidor

rôgo^ e rogo {=rôgo)

roído, e ruído ....
róis, do verbo roer, e plural de rol .

ro{i)xo ....
Rolandiana (Tipografia) .

rola (=:ró/a), rôla^ Rola

Romanceação de nomes estranjeiros (Plano de)

RoiLVNTA . . . .34, 109, 116, 126, 128

românicas (Línguas), ou nóvi-latinas.

ROMANISCHEN (GrUNDRISS DEB) PhILOLOGIE .

Romanistas ......
Romanização : transcrição do alfabeto ronjano

Romantismo

Roménia, romeno

Rómulo .

Roquete (José_Inácio) . . 94, 129, 131, 135

rosa, podov .

rossio^ e não, rocio ...... 105

Roteiro da viagem de Vasco da Gama : editado por A
e barão de Castelo de Paiva, Lisboa, 1861

226, 268,

201, 211,

38, 135,

. 233,

7, 234,

, 195, 207,

, 114, 122,

Herculano

. 131,

139

267

169

103

29

58

70

290

122

92

136

288

290

62

215

178

18

131

70

18

184

286

215

234

128

148

264

5

241

181

302

129

290

209
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PÁJ.

Roteiro da Costa d' Africa, por Castilho 227

Roteiro em que se contem a viagem qite fizeram os portugueses,

NO ANNO DE 1541, poT Dom João de Castro, Paris, 1833. 65, 126

rr 31, 80, 261

rr: nome no abecedário, erre .

rr entre duas vogais : conservados .

rr: devem substituir r entre vogais, quando

pede
;
prorrogar ....

rr : substituem o rrll ; ex. retórica^ Pirro

rs latino, passa a ss em português : avesso f a d

rubrica^ e não, nibrioa ....
Rufino José Cuervo {q. v.)

Rui de Pina : Crónica de El-Rei Dom Afonso v

ruido^ e roído, ruidoso ....
ruim {=ruím)^ e rui ....

.
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* * Gil Vicente, que rima sem escrúpulo vocábulos em
que o s entre vogais é sonoro, com oatros em que é surdo

(.<f.s), como paraíso... abisso (Auto da história de Dkus),

easo. . . passo.. . (Auto da Lusitânia), otc. nâo tem uma só

rima de -p- com -ss-, ou de -«- com -s-.

í final em sánscrito : mudado em r antes de sonora .

s final de sílaba nâo influi nas regras de acentuação .

s — — : modifica o seu valor conforme o som seguinte

s cedilhado : em romeno vale x. . . . .

s húngaro: vale x português .....
í impuro em italiano e em latim ....
s sonoro : não existia em latim clássico .

s: sua substituição por r .

s sonoro em italiano.......
s substituído por z, nos patronímicos, onde provém de oi,

nos: il/árçMex, e não Marques .

s : substituído por ç nas línguas da América Espanhola

Brasil .

s, -ss- e Q, -s- e -z-: três modos de resolver o seu emprego,

preferível o que for determinado pela orijem

s : s sonoro .....
s : s (subcacuminal)....
i : s palatal, x.

3 boémio : vale x português

Sá de Miranda (Francisco de) : Cosikdia dos Estranjeiros

Sá (Duarte de) : comediógrafo .

sabor e Sabor
(
^^^sàbôr) .

saccharon não é o étimo de açúcar

sac{h)ristão .....
Sacy (Silvestre de) Grammaire Árabe (q.

— — interpretou mal o valor do s hispán

transcrição arábica

saga^ e caga .....
sai ( = sát)^ e sai ....
saia e saía, saio ....
saibro ......
sãigue: popular, ^ot sangue.

sain e aaint, em francês : homofonos

sainete .....

ti

24,

24

172

79

241

71

105

25

24

25

lati-

112, 124

e do

. 115

sendo

. 112

. 31

. 148

. 263

71, 249

. 127

. 40

. 291

. 191

. 45

sua

. 116

. 20

. 190

192, 202

. 28

. 191

. 40

. 144
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sair, sahir, saíres, sairá {= sairá) . . 57, 191, 197,

Sales Lencastre (Francisco de) : edição anotada do i canto dos

Lusíadas, Lisboa, 1892

s ai i t a
1
salida^ saida

salmo ^ e não, psalmo .

saltumísoMÍo ....
s a 1 u t e misalud, saúde

salva : várias significações e orijens

salvádego^ e não, salvadêgo.

Sani : abreviatura de Santo^ em próclise

Samprassárana : termo de gramática sanscrítica

samear, por semear

sangoenta= sanguenta

sanha, senha ....
Sánscrito .....
— Transliteração e transcrição do seu sistema

santo^ e não, sancto .

sanusetsanctus
Santos (P. João dos) : Etiópia Oriental {q.

Sara^ e não, Sarali

Sarassuati, Çaraçuati.

Saroíandy .....
SItiras, de Nicolau Tolentino

saúde, e não saúde ; saudar

saudosa = saudosa

savoir
I

s a p e r e .

s a X u m (sacsum)
|
seixo

saya : grafia antiga = saia e saía.

sayda : grafia antiga de saída

scari pha re
I

escarear

soe, sei, iniciais, substituídos por ce, ci

soe, sei italianos : valem íce, xi port.

sceau, francês: escrita errónea

sch alemão= x português

Scheikli, escrita errónea por xeque

Schuchardt /'Dr. Hugo).

sciencia: preferível ciência.

scier

sciopero ( = xópero) : italiano, correspondente a gr

scire-geréfa : anglo-saxão, étimo do inglês sheriff

28&

. 232

58, 289

. 289

. B2

• ,57

39, 221

. 167

136, 187

. 267

. 104

. 148

2õ, 66, 257 a 273

de escrita 258 e ss.

. 74

. 40

. 66

. 265

. 89

. 169, 186

158, 195, 289

. 197

. 46

. 70, 290

. 86

. 85

. 66

ciência, e não, sciencia 120

. 71

46

. 71, 280

. 145

95, 103, 216

. 120

.46
ève francês. 221

. 147

57
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pXj.

Soythas, escrito Cytas, nos Lusíadas 120

se, sê, sê 27, 88, 103, 175, 202, 216
seca, ( = seca), o seca 177, 186, 189

secar eíscier francês........ 66

secção =sèc-fão o seção ....... 73

Secilia por Sicíllia ........ 102

secso : preferível a sexo ....... 70

Secttàna, por Sécuana, em castelhano..... 149

Século (O) : publicação diária lisbonense. . . 186, 20õ, 224

sêcle, e sede=(séde) . . . . . . . . 2í)l

seguir 91, 157

segralp ec(u)lare: dissimilação. v. frol.

sei e sê . . . . . . . . . . 144

Seia, e nao, Ceia 290

seira e cera ........ 20, 144

seiscentistas (Escritores) ...... .2
seixo........... 290

sela, e eela 20, 111, 147

selha {= selha) . . . . . . . . .201
Sklvagem (0), por Couto de Magalhães, Rio de Janeiro, 1876 . 87

scmea, ou sé/nca . . . . . . , . .180
semelhante, e não, similhante . . .19, 99, 100, 107

seyniá, por semed, « o filho », em vasconço . . . .96
Semicírculo côncavo, ou braquia (""") ..... 202

Semirámis, por Semiramis, nos Lusíadas . . . .151

semíticos (Nomes) ........ 236

Semivogais : i, ú, de séria, água . .
* 28, 202, 261, 267, 268

em sánscrito, l q r . . . . . . . 260

senha, e sanha . . , . . . . . .148
senti . . . . . . . . . . .173
septe : deve escrever-se sete. ...... 50

sepulc(h)rum . . . . . . . .65
sequência , . . . . . . . . .157
seria (= seria), e séria. . . . . . . .171

Serpa (António de) : partidário da simplificação ortográfica . 44

servintia : antigo e popular, por serventia .... 163

sessegar, antigo : sossegar . . . . . . .121

sesudo, por sisudo ........ 100

setentrião, e não, septemtrião . . . . . .140
^ei^ííóa/ : deve acentuar-se graficamente . . . . .167
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sew, e ceu ....
sexo : preferível, secso.

sexto = seisto (?)

sexeliano : antigo, por siciliano

sfera .....

pÁj.

29

70

68

102

65

* * Há toda a plausibilidade em admitir que foram os

gregos bizantinos que, disseminando-se pelas cortes da

Europa, após a tomada de Constantinopla, divulgaram a

pronúncia do vocábulo «jcpaipa como sféra, visto que ante-

riormente a pronunciarão geral era spéra {q. r.). A acção

deles revela-se em alterações de acentuação e pronúncia de

outros vocábulos, de que apenas indicarei aqui mais um
exemplo, efimera^ que Gil Vicente rima em castelhano com

manera; sendo certo que a pronúncia e a acentuação grega

moderna da palavra £Cp7][/.spa são efiméra, e não ephémera^

como o eram as latinas. V. sobre esta palavra e sobre as rimas

de Gil Vicente o vocábulo Nayàdes, neste índice.

Sobre a forma hispânica Espera, veja-se ainda Viterbo

(Elucidário), que já as identificou.

sh inglês: tem o valor de x português . . . -71, 230

shah, sohali, ohah : erróneos por aja, que é a forma do vocá-

bulo nos nossos escritores. Das três formas citadas, a 1.* é

inglesa, a 2.* alemã e a 3.* francesa. . . . 145, 220

sheikh : erróneo por xeque. ....... 146

sheriff, inglês : diferente do português xerife, xarife (com acen-

to no í") . . . , . . . . . . 147

* * Querendo-se aportuguesar o inglês sheriff^ podemos

escrever xerife^ com o acento no e : cf. xelim I shilling.

Shiraz : erróneo por Xirax,

s i
I

se, pronome antigo si, e se conjunção

Sião, Sion .....
Sibilantes : V. Consoantes

Siena: em italiano pronunciado siéna

s i g i 1 1 u m
I

fr. sceau

signal : erróneo por sinal.

Sikokf : erróneo por Xieoco .

230

39

225

181

46

75

231
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SI gn um
J

Sino . .

Sílaba predominante de um vocábulo : deve saber-se sempre qual

é, quer o acento esteja marcado, quer subentendido, regu-

lando-se para esse fim a acentuação gráfica . . 157,

Silabários : devanágrico, etc . 258,

Sílabas : a sua divisão deve ser fonética, e nâo etimolójica 105,

Silva^ Silvestre, e nâo, Sylva, Sylvestre

Silva (António Delgado da). .

Silva (José Maria da Costa e) .

Silva (Luís Augusto Rebelo da)

Sim, sin, si ..... .

Símbolos de ortografia greco-latina oli, ph, rh

tuídos por e, qu ; /", r (rr), t e i.

— hispânicos, eh, gu, qu, x, j . . .

— ideográficos : E, leste, K, quilo, "W, oeste, etc

— novos.......
sf/we/ í símile m; antigo: «semelhante».

similhante: erróneo por semelhante,

simples, simplex: plural sim

. 212,

. . 27,

th. e y : substi-

. 17, 40,

218.

PAJ.

75

158

ess.

214

51

102

39

300

132

e ss.

88

84

219

100

19

117

** Os castelhanos dizem simple, no singular, e simples

no plural, o que também nos induz a adoptar esta forma

usual.

símplices; sim.plezes em D. Núnez do Leão . . . .117
— como substantivo. .117

SniPLIFIOATION POSSIBLE DE LA COMPOSITION EN CARACTERES ÁRABES,

Mémoire presente à la X." session du Congrès International

des Orientalistes (Lisboa, 1892), por A. R. Gonçálvez Viana:

V. Alfabetos semíticos. .......
sin: nome da letra do alfabeto arábico ^y : corresponde-lhe em

português e castelhano antigo p, e « quando final

sinal, e não, signal ; cf. sino, sina

.

sineiro, sineta, sinete

sinto, e einto .....
Sintra, e não, Cintra

siso, e não, sizo ....
Sistema métrico (Nomenclatura, q. v.)

— ortográfico : cada escritor português tem o seu.

— de consoantes

116

. 75

. 75

. 20

121, 122, 290

. 290

. 81

. 2

. 260
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Sistema de consoantes português . . . .

— de vogais português

— racional e sinjelo em Espanha e Itália. 6, 11,

pÁj.

. 31, 261

. 28, 29

41, 50, 109,

111-114, 184

— português de escrita 22, 23, 27

Sistemas fonéticos, e de escrita. . . . 248, 257, 258, e ss.

slava^ em búlgaro, «fama»: è daqui que procede o vocábulo

escravo .......... 106

** Sobre a orijem desta designação do que antigamente

se chamava em português «cativo» {captus, «tomado»,

veja-se Nyrop-Vogt, Das leben dkr "Wõrter, p. 108: «É a

mesma palavra que esclavão, e tomou esta acepção em vir-

tude de terem sido cativados os esclavõos que escaparam ao

extermínio, que, no ix e x séculos, lhes foi inflijido pelos

exércitos de Carlos Magno e dos seus sucessores.»

Â obra citada, interessantíssima, e cujo título coincide

com a de A. Darmesteter, La vie des mots, ocupa-se de se-

mântica, isto é, do desenvolvimento de significação dos vo-

cábulos. Menos técnica que a sua éraula, oferece uma lei-

tura mais aprazível, e nela foram tomadas por objecto, prin-

cipalmente, as palavras alemãs o dinamarquesas. E acompa-

nhada de índice alfabético.

Smyrna: erróneo por Esmirna

só^ somente, sôxinho

soar e suar

sôbolos= sobre os .

sobre (= sobre), e sobre .

sobressair, sobressalto

Sobrinha do Marquês (A) : comédia de Garrett.

sooegar, aooego : erróneos e modernos por sossegar,

socorro, e não, soccorro .....
Soez= Suex:, no Eoteiro de Dom João de Castro

Soiça: grafia antiga de Suíça

Soidos {= soldos), e soldos

sois {=sôis), e sóis. .^

sol, plural (soes) sóis

solene, e nSo, aolemne .

31,



índice alfabético 429

. 29, 31,

duplicação do w

121,

Portugal {q. v.)

27, 31, 76, 80,

. 69,

Soletração .....
Soluços, ou popismos {q. v.)

som, son^ sõ, plural sons ,

Sons portugueses ....
soppramettere, italiano : de sopra e mettere, com
sorgo, e nâo, sorgho

sossegar, e não, sooogar .

sótão, soto ......
Sousa {Joilo de) : Vkstiqios da lingoa arábica em
Sousa (Frei Luís de): drama de Garrett .

souto [ saltum. .....
Sparta : erróneo por Esparta .

spatha '.espada; espée, épée, francês

spera, em Dante, « esfera » . . .

s p i r i t u , por espírito ....
sposo, sposi^ sposa, spose em italiano

ss; conservados entro vogais .

«s; correspondendo a x latino =cs .

ss ; — — a xin (, *) arábico .

ss : diferente de ç, antiga e dialectalmente.

s, ss, e ç (ce, ci): regulado o seu emprego

ss, e não s, em prosseguir, sobressalto, etc.

Standakd Alpiiabei', de R. Lépsio, Londres—
stirpe, strenuo, erróneos por estirpe, estrénuo

stock e estoqtie . . . . .' .

strike, inglês, francês greve

strong, inglês ......
Storm (João) : filólogo norueguês

suar, o soar ......
Suaiámvara, Çuaiámvara

Suarabácti: termo de gramática sanscrítica, que

vogal que desune duas consoantes

suauis,suavis.
Subcacuminais (Consoantes) : as que se proferem do ponto em

que se forma o r apical (da ponta da língua) brando : s^ x,.

262,

Subjuntivas de ditongos orais : sempre representadas por *', u 130,

subs-eri-ção, subs-cre-rer^ su-bur-bios .... 214,

Subsídios para um Diccionário completo (historico-etymológico) da

LÍN-GUA portuguesa, pOr A. A. Cortesão, Coimbra, 1900. 75,

111,

112,

77,

Berlim, 1863

220,

se aplica a uma

PAJ.

292

287

133

261

77

220

290

136

199

32

105

63

63

174

J77

288

288

113

290

290

288

202

174

223

221

134

121

18

265

265

269

148

266

289

292

294
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sueto : equivalendo a greve francês .

Suécia, sueco .......
Suíça^ suíço, e não, Suissa, suisso .

surdex ........
Sweet (Henrique) : The Histoby of laxguage {q. v.)

Sylva, Sylvestre ; erróneos por Silva, Silvestre

S.V, polaco: corresponde ao x português .

sz, e ssx em húngaro= s, ss .

Szsi\sLtnja.=sòlótnha, húngaro . ,

Sxamosfalca=sòmoxfúlva, húngaro

Sxentiványi=sentivánhi : húngaro .

Sxombotely= sômbotèlhe: húngaro .

PAJ.

. 29, 221

234, 242, 243

120, 234, 241

. 118

. 51

. 71

. 245

. 247

. 247

. 247

. 247

24, 28, 31, 3õ, 81, 261, 286

. 219

. 241

t, tt

t : nome da letra no abecedário, t

t cedilhado : em romeno vale tç

.

t final latino, pronunciado como d

t : sua evolução nutural em port. e cast

t latino por {)• grego....
t : substitui sempre tb . . . . . .17
t : por th surdo inglês (sharp th)

Tabela contendo a transliteração e transcrição do silabário

nágrico ....
Tabela do valor das letras e suas modificações, nos idioma

empregam o alfabeto latino (V. Quadro)

Taíjeto^ e não, Taygéto .

talo ...
taixa por taxa.....
tam : abreviatura de tanto^ em próclise

tamanho t am ra a g n u m.

Tamul

Tánjer, Tángere . . , .

tanque^ tãique (popular) .

Tanganhica, e não, Tanganyioa

tape.........
Tasso (Torquato)": Gerusalemme Liberata, poema

Tassy (Garcin de) : Mémoire sur les noms propres et les tiire

MUSULMÂNS (q- V.)

13

25

14

. 62

40r e ss.

. 238

deva-

. 272

s que

232

44

191

. 136

. 155

. 168

. 226

,
257

. 230

. 261

. 196

s
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Tau : letra hebraica, transcrita pelos escritores gregos por í> o

pelos romanos por th.

Tavares (Manuel António Ferreira) Lições db filosofia (q. v.) .

tê : nome da letra t no abecedário

teatro^ o não, tlieatro ....
te{e)m .......
teia

[
toeda , o de t ela : formas converjontes

teinl-o, por tcm-la .....
Teixeira (Frei Domingos): Vida de Dom Nuno Álvarkz Pkiíkira

(9- i'-)

219

288

138

94

212

201

123

167

212

74

43

53

Tejo = tèjo ......
tejolo, cast. tejiiclo \ tejo ; e não tijolo

Tetnístocles ......... 44,

tem-lo = tens-lo ; tem-no = tem-lo

tempto^e tento
te)iiudo^ Tcmiido .....
Tenreiro (António): Itinerário {q. v.)

Terêncio Mauro : escritor romano

termho: escrita antiga, por térinio ...... 5t>

Terminação da 1.^ pessoa do plural do pretérito perfeito : diferen-

çada de igual pessoa do presente, só na l.'»- conjugação e nos

verbos irregalarcs ........ 142

Terminações dos vocábulos portugueses : vogal oral ou nasal, di-

tongo, oral ou nasal, e as consoantes s, *, r^l . . Iõ8, 160

termos técnicos 166, 270

Teseu^ Theseo 152

Tksoro Guakaxi, de Fr. A. E. Montoya, {q. v.) .

tesoura, tesoiraSi onsoria. 30

tesouroSi hesaurum. . . . . . . .30
Tétis 291

Tetzner (F.) Wõrierverzeiciixis zur deutschen Eechtschkeibung 49

teúdo ........... 43

otext = teisto .......... 68

Textos comparados 294 e ss.

Textos km aljamia portuguesa, por David Lóper, Lisboa, 1897 . 66,

223, 228, 271

th inglês de think, thirst (/ ) : diferente de t 43, 48, 89, 218, 242,

260

th latino : correspondente a ^ grego, consoante aspirada que pas-

sou a africata e a fricativa 50
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• 17,

a t em Es-

tli latino tratado como t .

transcrição do Tãu hebraico

— : sua origem e emprego.

th: substituído por t.

th, vasconço : t aspirado em França, correspondendo

líanha; aíAe, aíe, «porta».

t(h)alweg : melhor, talvegue .

T(h)emístoeles.....
Themudo : erróneo por Temudo

theor ; erróneo por teor Jtenorem
Theodoric THE GoTH, por Tomás Hodgkin,

que, 1900 .

Theseo, Teseu, Téseo

think, thirst, em inglês .

Thomar : erróneo por Tomar
throno : aliás, trono.

t(h)us .

ti latino seguido de vogal : corresponde-lhe ç em português

** Também * entre vogal átona e tónica ; ex.: raxão
|
r a-

t i o n e m.

Londres — Nova-Ior-

PAJ.

165

55

61

86

52

83

44

43

43

184

152

43

43

44

62

112

Tietàjá = tiêtèiè : finlandês 247

Til C): sinal de nasalização, geral 25

— em português só usado actualmente na vogal final ã{s)^ e nos

ditongos, ão, õe. . . . 27, 32, 133, 135, 157, 257

T i 1 i m a c o
,

por Tele macho
antes tevetive, tiver, tivera, tivesse

titor por tetor, por tutor

to (^
= te-o) e não, t'o

todolos, todoslos

toe d a< tea, teta

toiro, e touro ..... . . 30

Tolentino (Nicolau): Sátiras

Tomás Eibeiro : Dom Jaime, (q. v.)

tonante e tunante

tonsorial tesoura, tesoira .

tope.

TopoNYsnA árabe de Portugal, por David López, in « Eevue

Hispanique», de 1892 271

, tever, tevera, tevesse

63

125

. 104

. 210

. 94

243, 290

169, 186

. 139

. 18

. 30

. 262
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vJU.

torcer, torço, torces, tôrto. ....... 92

Toriseva=-tòricéva: finlandês . ...... 247

iorre(s) f-^tôrre{s)), e tôrre(s). Torres .... 158, 184

Torrond (J.) A Comparative graslmar of tiie South-African

Bantu languages (q. V.) .

toscano (Dialecto) 105

Tosco (Dialecto albanês) 55

touro, toiro \taurum 30, 243, 290

Tradição (A) : revista, de Serpa 182, 209

traição: trissílabo, nos Lusíadas 195

trajo, traje .......... 88

trans-, preficso ; sua pronunciaçao : transformar^ transgredir,

trânsito. Divide-se foneticamente trán-si-to . 88, 105, 214

trajis-ere-ver .......... 292

Transcrição do árabe . . . . . .' , . 257

— devanágrica 258 e ss,

— de nomes estranjeiros: ..... 250, 297 e ss.

— vulgar portuguesa : deve ser restabelecida . 226 e ss. 250, 264

— científica .......... 230

— : varia, conforme o valor das letras do abecedárío romano

em cada idioma......... 231

Transcrição (Bases da) de nomes estranjeiros, por A. E. Gon-

çálvez Viana, Lisboa, 1900 . . . . • . .9
transe^ e transitar ......... 78

Transliterações e transcrições . . . 226, 229,, 230, 250 e ss.

portuguesas : devem ser mantidas e restabelecidas . . 286

trás-, íre.s-| tran S-: trasmalhar^ tresler . . . . .78
Trás-os-Montes . . . . • . . . . 112, 193

Tratado da China, de Frei Gaspar da Cruz, Lisboa, 1829

írês, e não, trez . . . .

tribo, e não tribu, nos Lusíadas : preferível

tribil, em italiano .......
tristeza, rimando com sorpresa o inglesa, nos Lusíadas.

trium phus e trium p us .....
tro, sueco : valor do o

irofeultr o ^ díeum ......
trombone {= trombójie) , em italiano = trombone

tro-voa-da

tt, latino : corresponde-lhe em italiano tt, e em português e cas-

telhano t 14

28

129,
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tt, tth . . .

tu 28, 31

tumba . . , . .

túmulo .....
tunante^ e tonante .

Tupi-guarani ....
tutor: popular titor, por tetor .

Tviórdii x,nah^ « sinal duro » : letra russa que equivale ao e niudo

final português .

typographia : tipografia.

typoya : errado, por tipóia

ty em húngaro = ti, ti, t.

TJ

PAJ.-

36

261

50

290

18

87

104

251

45

45

247

tt : orijem da forma u, diferente de v . . . 28, 81, 91

u : nome da letra no abecedário, ti ..... .
219'

u : latino valendo por mt 91

u átono antes de vogal : representado por o, em português (V.

«^ assilábico) .... 18,29,61,99,171,198,261

u assilábico 215

u átono : diferençado de o pretónico, no Brasil e nos Açores . 18, 93

« : é o valor do o átono em português e catalão. . 92, 93, 174

— : é a orijèm do som que deve determinar a escolha entre

o e u 92

u : acompanha sempre o q, e também o g antes de e, i, . 80, 81

íí : pronunciado depois de g, q . . . . .20, 158, 200

u : subjuntiva dos ditongos decrescentes orais : au^ eu, êu, iu.,

ou ....... . 130, 131, 215, 289

u : tónico nao formando ditongo com a vogal precedente : acen-

tua-se com o agudo (') : saiíde 190, 281

— átono nas mesmas circunstâncias acentua-se com o grave

(^), em caso de necessidade : s«?íííffr. . . . 197, 291

u por e : buber por beber........ 104

ti : valor primitivo do ^ grego, que sucessivamente passou a'tó, i . 50

ti : não se diferençava graficamente àev (V. hu, o, ^E.x;pedientos

gráficos) 24, 91, 198

* * Veja-se igualmente a nota 5, a páj. 118 do Boletim

DA Sociedade de Geographia de Lisboa, 21.^ série, 1903.

Introdução á reedição do Esmeraldo de situ OiIbis {q. v.)
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u tónico depois de vogal, seguido de r, x, w, w, pertencentes á
mesma sílaba, ou de nh da sílaba seguinte : nSo se acentua
graficamente nos voe. agudos e parocsítonos ; mas acen-

tua-se antes de s ..... . . 190 191
u: transcrição da letra arábica ,, uáii 200, 223

u, terminal de vocábulos agudos, não se acentua graficamente:

peru(s) = perus ; acentuam-se porém os parocsítonos e pro-

parocsítonos : Vénus, ôinnibus . . . .91, 167, 174

u sueco .....
ú : u tónico

;
preferível ú.

ú : u tónico, por ser vogal fechada

ú : u aberto em mirandês .

ú: u átono proferido depois de g, g,

go

:

saudar

u boémio = u longo medial

u : u semivogal, assilábico : água
ti : u francês, u norueguês e açoriano

n: u francês ....
u : u nasal ....
u romeno. ....
-Ma, -MO, -ue = úa, we, úo : dispensam acentuação gráfica : fa-

lua ; -ua, -ue, -uo, átonos finais, exijem acentuação marca-

da na sílaba anterior: água^ ténue, conspícuo . , .171

e quando

93, 217

. 243

. 166

. 88

. 166

não forma diton-

. 197

. 249

96, 110, 202, 215

219, 238, 242, 245

. 217.

. 28, 81, 133

. 242

** Não, porém, se precede q: iniquo, (que tem três sí-

labas e não quatro), porque o qu nunca forma sílaba por si.

UAD, «rio» em árabe vulgar

uáu : nome de letra (j) árabe

xjaziR árabe: port. guazil.

úbere. ....
-udo: terminação antiga dos particípios dos verbos em -er: teúdo 43

ui: ditongo nasal: muito= muito .

uu : antigo ditongo nasal, ex. huus.

u i c i n u s
j
vexinho, castelhano vecino, catalão vehi

vezin{s) .......
Ulisses, latim Ulysses,Ulixes.
um, un, ã. ...... .

um, português, e ung dinamarquês .

um, uns, uma, umas .....

, 199

. 229

200, 221

. 141

. 29, 132

. 132

,
provençal

. 99, 101

. 51

. 27, 133

. 257

. . 132
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Umbundo 244

uncquam, por unquam 134

uncial (Abecedário) : v diferente de u 91

unguento . , 200

Unidade da língua portuguesa escrita : conservada por meio de

uma ortogrufia que represente todos os dialectos da língua

falada, quando comporte escrita commum 5, 7, 12, 119, 287

Uniformidade ortográfica: não existe. ..... 1

unira^ e unirá. ......... 175

un{c)to., unção.......... 74

uox memorialis: vocábulo fictício para avivar a memória 270

usso, com íí aberto, em mirandês . . . . . .166
uxor, u Gx or= ucsor........ 70

V 28, 21

v: nome da letra no abecedário, éve 219

v: não se diferença de u na forma, nem em latim, nem na anti-

ga escrita e imprensa das nações que se servem do alfabeto

romano . 24, 27, 85

V : como semivogal......... 263

V : por w nos vocábulos aportuguesados: vagom.^ e não, wagon 83, 85

v: por w polaco, no alfabeto boémio, correspondendo ao v por-

tuguês 84

í; e 6 em castelhano moderno : não se diferençam ; .

b por V nas inscrições plebeias....... 109

» bilabial 262, 269

Václav (pron. váatçlaf) : Venceslau^i em boémio . . .84
vagom^ e não wagon, waggon 83, 288

vaidade : em quatro sílabas, vaidade ..... 196

Yalaco : V. Romeno . .

val(é)^ vales • . . 94

varanda : vocábulo português que passou ás línguas da índia, e

delas ao inglês, francês e alemão, com a forma verandali 220,

222

** Além das formas afins vara, varão, a primeira das

quais se repete nas línguas românicas da Península Hispâni-

ca, e até no provençal varo, ,o que nos leva a crer que o vo-
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píj.

cabulo não nos veio do Oriente, como temeráriamente se

pretendeu, para justificar a ridícula escrita verandah em
português; há testemunho de que ele já existia em Portugal

antes das nossas relações directas com a Ásia : de feito, Gil

Vicente, na Farsa do Juiz da Beira, põe na bocca de um
escudeiro estes versos

:

Agora ver-me em demanda,

Acho-me tam salteado

Como gato na varanda.

Ora, 6 impossível que a palavra, se fosse asiática, se hou-

vesse tornado já tam popular, que o dramaturgo português

a empregasse em estilo jocoso, numa frase que tem todo o

jeito de proverbial, e vulgar, e coaseguintemente arcaica,

como o é a linguagem dos rifões.

Varrão (Marco): escritor romano

vás

Vasconcelos (Dr. António Garcia de)

— (Dr.a D. Carolina Michaelis de) .

— Abreu (Guilherme de) .

— (Dr. José Leite de)

Vasconço.... . .

— sua ortografia e fonética

veoejante, por vicejante \ viço.

te{é)7n^ de vir ; cf. vêem, de ver

vehi, catalão I u i c i n u s , « vezinho »

velha ( = velha) ....
Vélio Longo : gramático romano

vemos, vimos .....
vencer^ venço ^ vences; vencera^ vencerá

Venceslau^ e não, Wenoeslau .

Véndico : língua esclavónica

Venexia (veneziano, por Venexia, toscano)

veneziano (Dialecto) ....
Vénus^ e não Vcnus.

Vera (Álvaro Ferreira de): Orthografhia PoRTUCrUESA fq, v.)

verandah : deturpação inglesa do vocábulo português varanda

(q. T.) 220,

,
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por João

pÁj.

130, 141

43, 130

102, 103

125, 178

. 142

. 130

. 102

. 181

. 181

92, 162

. 53

105, 261

de Sousa,

140, 147

. 28

140, 292

. 114

Verbos da conjugação em -ar

— — em -êr .

em -ir .

— da flexão forte .

— irregulares .

— monossilábicos .

verefiquem, por verifiquem

veril, por viril : v. g por i, nota

vergonha......
Verjilio : poeta latino

Verjílio Marão : gramático romano .

vernáculas (Línguas)

Vestígios da linooa arábica em Portugal,

2.* edição, Lisboa 1830 .

.véu.....
veTí, vex,es.

— : rimando com leoneses e portugueses, nos Lusíadas

vexinho: preferível a vizinho; castelhano veaino, calatão vehi,

provençal vexin(s) 99, 101, 290

vi-a-duc-to 292

Viale (António José) : helenista, partidário da simplificação orto-

gráfica, com proscrição dos símbolos greco-latinos oh (=/*;)

ph, th, rh, y 44, 298

Viana (A. R. Gonçálvez) . 8, 9, 33, 54, 101, 104, 128, 183, 201,

241, 258, 269, 270

Vias{s)a.i Viaça, Vjasa: poeta índio ..... 266

vice-almirante por viçahnirante

Vicente Eborense : Da Instituição do orador (q. v.)

Vicente (Gil) (q. v.) .

viço 1 vicejar { vicejante, e não veoejante

Vida de Dom Nuno Alvarez Pereira, por Frei Domingos Teixeira. 65

Vida de Dom Paulo de Lima Pereira, por Diogo do Couto (v. cris)

Vida de Lufrosina, editada pelo Dr. J. Cornu . . . .126

Vida (A) de Santo Ajiaro, editada pelo Dr. O. Klob

214

100

Vida do honrrado Iffante Josafai : edição revista por

concelos Abreu......
Vida do Padre Francisco Xavier, pelo Padre João de Lucena

vimns.1 viemos.......
vintém^ vinténs, ou vintêe^ vintées .

. 116, 196,

211, 115

G. de Vas-

. 126

115

. 142

139, 148, 270
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Pij.

Vírgula voltada ('): sinal de aspiraoão . . 02. 262, 269, 270

Visconde de Almeida Garrett (q. v.) .

risibil, nos Lusíadas ....
vifigodo, visigótico, e não, wisigodo etc.

Vis(3)arga: termo de gramática sanscrítica

ViTA NuovA, de Dante Alighieri

Viterbo (Frei Joaquim de Santa Rosa de) : Elucidário das pala-

vras, TERMOS K FRASES QUE EM PoRTUOAL ANTIGUAMKNTE SE

USARAM, Lisboa MDCCXCVIII (q. V.)

Vitixa, e nao, "Witiza .... .... 84

Vitorino (Mário) : gramático romano

riu, e não, vio. 289

viremos ........... 142

vizinho: melhor, vexinho 99, 101, 290

vizir: forma moderna, pela antiga (al)guaxil, árabe uazm . 200

roar, voa. .......... 289

Vocabulário Espa5ol-guaran'i, por Frei António Rúiz de Mon-

toya. Paris, 1876 87, 115

Vocabulário portuguez-laiino, por D. Rafael Bluteau, Coimbra,

1712-1728. . . . 99, 128, 136, 141, 169, 223, 224

Vocabulário sánscrito-portuguès, por G. de Vasconcelos Abreu,

Lisboa, 1898 62

Vocabulário y Tesoro de la lengua tupi, por Frei António Rúiz

de Montoya . . . . . ; . . 87, llõ

Vocábulos aportuguesados : devem ter ortografia portuguesa . 81

220, 293

— compostos, com dois acentos tónicos : conservam a acentua-

ção gráfica de cada um dos seus elementos, e unçm-se por

hífen 193

— derivados com dois acentos tónicos: regula-se a acentuação

gráfica pela norma dos compostos, mas são unidos sem hífen. 192

— eruditos : de orijem artificial ...... 101

— populares: de orijem evolutiva, e os recebidos por audição . 99

— peregrinos .......... 220

— portugueses : sua constituição com respeito ás terminações . 158,

160

— terminados em a{s), e{s), o{s), em, ens .... 158

— — em t, u, vogal nasal, ditongo, ou consoante, excepto s:

ião em geral ocsítonos . . . . . .• • 158

— em duas vogais ........ 159, 171
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27,

27,

133, 243, 249,

. 249;

Yocalismo : sistema de vogais e ditongos .

Vogais abertas ó, è, i, ò .

— fechadas â, q, ê, i, ô, ú ,

— surdas, a, e

— primárias : a, i, u

— breves: sinal, a braquia (')

— longas: sinal o mácron (~) .

— nasais: sinal o til C^) .

em polaco, alemão, õ, e .

— — tónicas, marcam-se em geral com acento agudo

— consecutivas não formando ditongo . . . . .

— fracas e fortes, em latim e castelhano

Yogel (Augusto) Nacbschlagebuch der deutschen sprache, Ber-

lim, 1902, {q. V.)

Volney : L'Alphabet européen appliqué aux lanottes asiatiques.

Paris, 1826

— : repudia a pontuação massorética do hebraico . . 56,

volo (=vos-lo) : ortografia antiga vollo, e não võ'lo ou vol-o .

fós, e vox . .31,
vr: grupo de consoantes ....
Vrídi : termo de gramática sanscrítica

Vuit ixa: latira bárbaro, Vitixa (q. v.)

Vulgata (A) ......
Vuokatti = vuòcáti : finlandês .

pIj.

248

179

179

27

266

202

202

257

257

179

189

172

55

270

204

158

128

267

84

237

247

TV

W 28, 83, 197, 217, 218, 223

W : abreviatura convencional de O este ... . . .84
w : nome da letra no abecedário, hi (ew) ..... 219

w: banido de vocábulos portugueses, ou aportuguesados . 28, 197,

230

tv bilabial alemão ......... 268

w : quási o valor do o, ti (u) assilábico português de agua, soar 218

w: representado por hu, gu^ nas línguas hispânicas: huivar^

alguazil, Ouatemala^ e em português por o . . 198, 200

•wag(g)oii : aliás, vagom : orijem deste vocábulo . . 83, 288

"Wainba : aliás, Vamha 83

"Warwlck : Baroique em Eui de Pina, (q. v.) . . . .218

"Wenoeslau: erróneo por Venceslau 83, 288
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PÁJ.

Werner (A) & G. Hunt : Elementary lessoxs in cape Dutch,

Ocsónia, 1901 (q. v.)

visigodo, visigóthico, Witlza: aliás visigodo, visigótico, Viíixa 84

WõRXERcucH DKR GRiECiriscHKN EiGENNAsiEN, de W. Pape, Bruns-

vique, 1875 51

"Wúrtenberg, português, Vurtembergue 244

X 24, 28, 31, 68, 72, 81, 88, 261

X : nome da letra no abecedário, éxe, ou xis . , . . 219

X : cinco valores em português, actualmente : . . . .68
1.» inicial (xadrez): conservado 71, 288

2." (e)is (exame) : conservado provisoriamente . 68, 69, 288

3." = CS (fixo) : substituído por CS . . 68, 69, 247,288
4." = ss (próximo) : substituído por ss . . 68, 69, 288

5." = s (mixto) : substituído por s . . . 68, 69, 288

* * Já os gregos escreviam íy.cza.aiç, q não s^Taat;, no

que foram imitados pelos escritores latinos da decadência,

únicos que empregaram o vocábulo helénico, com a forma

ee st as is: é pois bárbara a escrita êxtase, que deve ser

substituída por écstase, ou êisíase, conforme seja pronun-

ciado o vocábulo.

X : afirmado o seu valor de inicial com um ponto, x . . .71
X castelhano, antes do século xvi : igual ao x inicial portu-

guês 71, 88

X asturiano, catalão, valenciauo, vasconço (de Espanha) : tem o

valor de x inicial português 71

» » No vasconço de França valia dantes por is (não tç),

como no nome próprio Axular, que se lê Âtsulár.

X : diferente de eh, na pronúncia antiga, e dialectal do norte e da

Beira-Alta 72, 143, 145, 290

X português : corresponde a x latino
(
==cs), por vocalização do

e em i, e palatalização do s em x ; luxo
j
luixo

{ 1 u x u s

= lucsus. . . . . . . . . 70, 288
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X : representação tradicional, na Península Hispânica, do som fi-

gurado por eh era francês moderno, sh em inglês, scll em
alemão, so(i) em italiano . . . 27, 71, 146, 229

X : representação, igualmente tradicional, do ^_/' (xin) arábico

cujo valor é exactamente o mesmo que o do a; português de

xairel . . . . . . . . .71
X ; representado por z

X : somente dois valores, x e (e)is ..... 71

X veneziano vale z português inicial. ....
x : X em xadrez . . . . . . . .71
xá: escrita portuguesa do vocábulo persa 5'^^-, e não, chah, shah

ou sc/iah 145, 222, 261

xã : diferente de chá. .......
xadrez (Valor do íc em) . . . 68, 71, 89, 146, 29

xairel . . . . . . . . . .71
xarão : erróneo por charão 128

xarife, ou xerife, e não cherif, ou sheriíf . • ^l, Í46

X.arqit,ia ..........
xo, xs = X latino = CS

xelim tshilling.
xeque : escrita portuguesa, e não as erróneas estranjeiras cheik

sheik, scheikh, etc 31, 68

Xicoco, e não, Sikokf (!)

xinrnome da letra arábica ^^^, que vale x português de xairel

xin arábico, correspondente a s hispânico . . . .113

Xiraz, e não Shiraz .......

265

146

69

288

86

218

290

145

288

146

192

147

66

70

71

145

231

146

115

230

y 24, 28, 36, 45, 50, 80, 197

y : nome da letra no abecodário, éi (ey) . . . . . 219

y : banido da escrita de vocábulos portugueses ou aportuguesa-

dos, e dos brasileiros. . .81, 85, 86, 87, 197

y: valor dúbio dos três caracteres i, j, y .

y : conservado na escrita de nomes estranjeiros. . 217

y : em castelhano (e inglês)

y=i : conjunção copulativa em castelhano

y : nas línguas do Brasil ....
y : nos nomes da índia = í .

y, subjuntiva de ditongos : ay, cy^ etc.

^ 230,
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y, suaorijem e valor em grego (u), e latim . . . 50, 51

y, valendo * ; substituído por este . . 16, 28, 45, 85, 95, 288

y : valendo por ii francês (u) . . .
'

. . . ,24
y polaco : representado por ií ...... . 248

y : pseudo-etimolójico : typoia por tipóia . . .45, 288

** A preocupação pedante de se finjir que se é muito

entendido em ortografias etimolójicas é levada tam lonje,

que num jornal diário, em que também se imprimo exgot-
tar, por esgotar, vemos com assombro a palavra, enteira-

mente latina, jurisprudência (iurisprudentia } iuris
genetivo de i u s) escrita jurysprudencia Ao articulista

afigurou-se que o vocábulo (inglês) jury entrava na compo-

posição dela, e que era grego talvez

!

No mesmo periódico kmos as seguintes novidades de no-

menclatura geográfica : Bala (fr. Bâlk, Basilea) Milan (fr.

MiLAN, Milãó)^ Come (fr. Côjie, Corno, lago).

Yaoht : aliás, iate ou iote ....... 248

Yanguas (Leopoldo Eguílaz) : a sua transcrição castelhana. . 231

Yopaa, V. lapas - . . .

ystorí, yatwrio (estúrio)^ em galês 105

z 24, 28, 31, 81, 88, 261

x: nome da letra no abecedário, éxe; cf. s. . . . .219
(í: confundido com -s- desde o século xviii, no centro e sul

ào leiao : eoxer, coser . . . . .113, 148, 290

X : diferente de s entre vogais, antiga e dialectalmente . 28, 35,

111, 147, 290

z: castelhano moderno : o seu valor...... 89

X diferente de p, e de s em castelhano antigo ; diferente de s no

moderno .89, 111, 112

X,: valor primitivo dx 89

X final: causas do seu emprego erróneo . . . 117, 118, 290

z — : substituído por s quando represente s latino : mês )

niensis, e nSo, mez ..... 112, 124, 290

z medial : substituido por s, quando represente s latino : mesa )

me asa 112, 113, 290
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z por p, em castelhano moderno . » . . .89, 120

— substituído por ç, na pronúncia dos nomes estranjeiros. . 239

z latino : representa nte do ^ grego= » .... 25, 26

%, procedente de ce, ci, ti latinos : 124, 290

X ; procedente de %, e de ss arábicos em fim de sflaba : mantido

e restabelecido 112, 191, 290

z, valendo por acento tónico na vogal que o precede : só quando

a etimololojia o justifique : jix, timidex; mas, português,

pôs, etc 112, 118

z polaco palatalizando a consoante precedente . . . 249, 251

%: vale * subcacuminal, isto é, s sonoro subcacuminal (s). 31, 148

z italiano = <<;, dx: transcrito por ç, x . . . . 239, 247

xãibo. . . 191

xângão ; xangão em Garrett . . . . . .
•

. 136

Zared . 159

xêlo 31, 261

Zelândia, Zeeland 244

xénile, e não, zenit. 161

Zêxere 167, 226

ZeITSCHRIFT FÍJR EOMANISCHE Philologie ..... 52

-xico, -xito, -xinho, e não -sioo, -sito, -sinho, etc. suficsos de-

minutivos ; nos plurais o x permanece .... 123

zivili3ieren, por civilisieren, em alemão . . . .49
xóofdo, e não, zoophyto ....-., 288
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